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Centrale woningventilatiesystemen
met warmterecuperatie

Planningsaanwijzing

VITOVENT 200-C
Wand- of plafondmontage
■ Bediening via trapschakelaar of via warmtepompregeling
Vitotronic 200, type WO1C, afstandsbediening (toebehoren
warmtepomp) of Vitotrol app
■ Luchtdebiet tot 200 m3/h
■ Automatische bypass, elektrisch voorverwarmingsregister
kan geïntegreerd worden (toebehoren)
■ Geïntegreerde tegenstroomwarmtewisselaar of enthalpiewarmtewisselaar

VITOVENT 300-W
Wandmontage
■ Bediening via bedieningsdeel (afstandsbediening)
■ Luchtdebiet tot 300 m3/h of 400 m3/h
■ Automatische bypass en elektrisch voorverwarmingsregister geïntegreerd
■ Geïntegreerde tegenstroomwarmtewisselaar of enthalpiewarmtewisselaar
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VITOVENT 300-F
Vloeropstelling
Systeemcombinatie met warmtepomp
■ Bediening via warmtepompregeling Vitotronic 200,
type WO1C, afstandsbediening (toebehoren warmtepomp)
of Vitotrol App
■ Luchtdebiet tot 280 m3/h en automatische bypass
■ Geïntegreerde tegenstroomwarmtewisselaar of enthalpiewarmtewisselaar
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Basisprincipes
1.1 Stookwarmtebehoefte
240

Warmtebehoefte in kWh (m² · a)
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1
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40
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15
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Aandeel warmteterugwinning
Ventilatiewarmtebehoefte
(verliezen door luchtverversing)
Transmissiewarmtebehoefte
(verliezen via gebouwenschil)
Warmtebehoefte voor tapwateropwarming
Ontwikkeling van de stookwarmtebehoefte afhankelijk van de bouwnorm (eengezinswoning, 3 tot 4 personen, 150 m2 nuttige ruimte, A/V =
0,84)
A Gebouwen
B Gebouwen vanaf 1984
C Gebouwen vanaf 1995

D Energievriendelijke woning (NEH)
E Passiefwoning

In de afgelopen jaren is in de woningbouw een opvallende vooruitgang op het gebied van energiebesparing bereikt. De jaarlijkse
stookwarmtebehoefte voor een eengezinswoning ligt bij ca.
200 kWh/(m2 × a). Vergelijkbare nieuwe woningen die volgens de
energiebesparingsverordeing (EnEV) gebouwd werden, hebben
slechts ca. 70 kWh/(m2 × a) of minder nodig.
De stookwarmtebehoefte van een woonhuis resulteert in principe uit
transmissie- en ventilatiewarmtebehoefte. De duidelijke verlaging
van de stookwarmtebehoefte kon door een consequente isolatie en
daarmee sterk verlaagde transmissiewarmtebehoefte gerealiseerd
worden.

Hoe geringer de transmissiewarmtebehoefte des te hoger het aandeel van de ventilatiewarmtebehoefte van het gebouw. Het aandeel
van de ventilatiewarmtebehoefte van een gebouw in het bestand van
gebouwen ligt bij ca. 25 %. Bij een volgens WSchV 1995 opgericht
gebouw bedraagt dat aandeel reeds ca. 50 %.
Bijgevolg begint een verrregaande isolatie bij een reducering van de
ventilatiewarmtebehoefte. Dat wordt door een zo dicht mogelijke
bouwwijze bereikt. Daardoor is echter de voor de gezondheid en
behaaglijkheid, maar ook ter voorkoming van bouwschade belangrijke natuurlijke luchtverversing er niet meer.

1.2 Gecontroleerde woningventilatie
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Om de ventilatiewarmtebehoefte bij optimale luchtverversing gering
te houden is het zinvol technische installaties voor de be- en ontluchting van vertrekken in te zetten. Deze installaties ondersteunen
de bewoners bij het energiebesparend ventileren. Door moderne
woningventilatiesystemen kan in het bijzonder in de stookperiode
afgezien worden van ventilatie via het venster en kan ongecontroleerd warmteverlies worden voorkomen.

VITOVENT

VIESMANN

5
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1.3 Geluidsontwikkeling
Geluid
Het menselijk gehoor omvat een drukbereik van 20 ∙ 10–6 Pa
(gehoordrempel ) tot 20 Pa (1 tot 1 miljoen). De pijndrempel ligt bij
ca. 60 Pa.

Wij nemen veranderingen van de luchtdruk waar, als deze tussen 20
en 20000 keer per seconde (20 Hz tot 20000 Hz) plaatsvinden.

Geluidsbron

Geluidsniveau
Geluidsdruk
Waarneming
in dB(A)
in μPa
0 tot 10
20 tot 63
Onhoorbaar
20
200
Hele zacht
30
630
Hele zacht
40
Stil
2 ∙ 103
50
Stil
6,3 ∙ 103
60
Luid
2 ∙ 104
70
Luid
6,3 ∙ 104
80
Zeer luid
2 ∙ 105
90
Zeer luid
6,3 ∙ 105
100
Zeer luid
2 ∙ 106

Stilte
Tikken van een horloge, rustige slaapkamer
Zeer rustige tuin, stille airco
Huis in een rustige woonbuurt
Rustig stromende beek
Normaal spreken
Luid spreken, kantoorrumoer
Intensief verkeersgeluid
Zware vrachtauto
Autoclaxon op 5 m afstand

Contactgeluid, vloeistofgeluid
Mechanische trillingen worden in lichamen zoals machine- en
gebouwonderdelen alsook vloeistoffen geleid, daarin overgebracht
en tenslotte gedeeltelijk als zich in de lucht voortplantend geluid uitgestraald.
Luchtgeluid
Geluidsbronnen (tot trillen gebrachte lichamen) zorgen voor mechanische trillingen in de lucht die zich als golven uitbreiden en door het
menselijk oor verschillend worden waargenomen.

A Contactgeluid
B Zich in de lucht voortplantend geluid

5619 747 B/fl
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Geluidsverspreiding in gebouwen
C Luchtgeluid
D Lichtschacht

D
A

B

C

Geluidsoverdrachtwegen
A Ventilatietoestel
B Contactgeluid

1

De geluidsverspreiding in gebouwen gebeurt zowel door het luchtgeluid dat direct door het ventilatietoestel wordt afgestraald C alsook
door de overgang van contactgeluid B in de gebouwstructuur
(vloer, muren, plafond). De overdracht van contactgeluid gebeurt via
de bevestiging/stelpoten van het ventilatietoestel. Bovendien gebeurt
de overdracht via alle mechanische verbindingen tussen het trillende
ventilatietoestel en het gebouw, bijv. buisleidingen, luchtkanalen en
elektrische leidingen.
De geluidsoverdracht naar een bepaalde immissieplaats, bijv. slaapkamer moet niet noodzakelijk via de directe weg plaatsvinden. Zo
kan bijv. via de lichtschacht een naar buiten afgegeven geluid
opnieuw naar binnen worden overgedragen.
Door een zorgvuldige planning en keuze van de opstellingsplaats
moet de geluidsverspreiding naar bescherming behoevende kamers
(eigen woon- en slaapkamers, buren) zo worden gereduceerd dat de
plaatselijke vereisten en bepalingen worden gerespecteerd. In Duitsland moeten DIN 4109 (”Geluidsisolatie in hoge gebouwen”), de TALärm en evt. andere plaatselijke bepalingen en in individuele contracten vastgelegde regelingen (verkoopgesprek/verkoopcontract) in
acht genomen worden. In andere landen moeten de regionale wetten en rechtelijke voorschriften nageIeefd worden.
In geval van twijfel moet een akoestisch deskundige worden geraadpleegd.

Geluidsweerkaatsing en geluidsdrukniveau (Richtfactor Q) buiten
Met het aantal naastliggende, verticale, volledig weerkaatsende
oppervlakken (bijv. wanden) verhoogt zich het geluidsdrukniveau ten
opzichte van de vrije opstelling exponentieel (Q = richtfactor). De
geluidsuitstraling is in vergelijking met de vrije plaatsing belemmerd.

Q=4

Q = 8: Luchtin-/luchtuitlaat aan een huiswand bij een inspringende gevelhoek

Q=8

Q=8

Q Richtfactor

Q = 4: Luchtin-/luchtuitlaat aan een huiswand

De volgende tabel geeft weer in welke mate het geluidsdrukniveau
LP afhankelijk van de richtfactor Q en de afstand tot de luchtuitlaat
verandert. De waarden hebben betrekking tot het direct aan de
luchtuitlaat gemeten geluidsdrukniveau LW).
De in de tabel genoemde waarden worden aan de hand van de volgende formule bepaald:

Q=4

L = LW + 10 · log

5619 747 B/fl

L
LW
Q
r
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=
=
=
=

Q
4 · π · r²

Geluidsniveau bij de ontvanger
Geluidsniveau aan de geluidsbron
Richtfactor
Afstand tussen ontvanger en geluidsbron
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Richtfactor Q,
plaatselijk bepaald
4
8

■ Bij Q = 4 en Q = 8 wordt de volledige reflectie aan de oppervlakken in de omgeving verondersteld.
■ Met aandelen aan vreemde geluiden uit de omgeving wordt geen
rekening gehouden.

Afstand van de geluidsbron in m
1
2
4
5
6
8
10
12
15
Energie-equivalent permanent geluidsdrukniveau LP van het ventilatietoestel m.b.t. het aan het luchtkanaal gemeten geluidsvermogenniveau LW in dB(A)
-5,0
-11,0
-17,0
-19,0
-20,5
-23,0
-25,0
-26,5
-28,5
-2,0
-8,0
-14,0
-16,0
-17,5
-20,0
-22,0
-23,5
-25,5

Aanwijzing
■ In de praktijk zijn afwijkingen van de hier aangegeven waarden
mogelijk, die door geluidsweerkaatsing of geluidsabsorptie op
grond van de plaatselijke omstandigheden worden veroorzaakt. Zo
beschrijven bijv. de situaties Q = 4 en Q = 8 de op de emissieplaats daadwerkelijk aangetroffen omstandigheden vaak slechts
benaderend.
■ Benadert het uit de tabel geraamde geluidsdrukniveau van het
ventilatietoestel met meer dan 3 dB(A) de toegestane richtwaarde
volgens TA-Lärm, dan moet in elk geval een geluidsimmissieprognose opgesteld worden. Een beroep doen op een akoestisch deskundige.
Richtwaarden van het beoordelingsniveau volgens TA-Lärm (buiten het gebouw)
Gebied/object*1
Immissiewaarde (geluidsdrukniveau) in dB(A)*2
overdag
Gebieden met industrie en woningen waarin noch overwegend commerciële
60
gebouwen noch woningen liggen.
Gebieden waarin overwegend woningen liggen.
55
Gebieden waarin uitsluitend woningen liggen.
50
Woningen die bouwkundig met de warmtepompinstallatie zijn verbonden.
40

's nachts
45
40
35
30

Geluidsverspreiding via het leidingsysteem
Het luchtgeluid dat door het ventilatietoestel wordt afgestraald, breidt
zich via het aangesloten luchtverdeelsysteem uit. Elk onderdeel in
het luchtverdeelsysteem heeft echter een geluidsreducerend effect.
Het leidingsysteem moet volgens de vereisten aan de max. geluidsimmissie in de kamer gedimensioneerd worden.

*1
*2

8
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De wetmatigheden voor geluidsverspreiding gelden onder de volgende geïdealiseerde voorwaarden:
■ De geluidsbron is een puntgeluidsbron.
■ Opstellings- en bedrijfsomstandigheden van het ventilatietoestel
zijn conform de voorwaarden bij de bepaling van het geluidsvermogen.

Vastlegging volgens bebouwingsplan, bij gemeentelijke bouwoverheden aanvragen.
Geldig voor de som van alle inwerkende geluiden.
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A
B
C
D
E
F
G

Ventilatietoestel
Buitenluchtdoorvoer
Buizensysteem
Luchtverdeelkast
Bocht in het vlak kanaal
Luchttoevoerklep
Luchtafvoerklep

Invloedfactoren voor het waargenomen geluidsniveau in de kamer:
■ Geluidsverspreiding via het leidingsysteem
■ Plaatsing en aantal kleppen
■ Kamergeometrie
■ Geluidhardheid
Aanwijzing
In geval van twijfel moet een akoestisch deskundige worden geraadpleegd.

Geluidsoverdracht tussen ruimtes

5619 747 B/fl

Bij het leggen van leidingen in het verdeelniveau kan tussen verluchte kamers een geluidsoverdracht plaatsvinden (het zogenaamde
telefoniegeluid). De componenten in het leidingsysteem tussen 2
verluchte, met elkaar verbonden kamers reduceert het overgedragen
geluid. Om de geluidsoverdracht te beperken, moet het leidingsysteem volgens de vereisten aan de geluidsisolatie tussen kamers
gedimensioneerd worden.

VITOVENT
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Basisprincipes (vervolg)
1.4 Overzicht van de ventilatietoestellen
1
Wandmontage
Plafondmontage
Vloeropstelling
Max. luchtdebiet in m3/h
Constante debietregeling
Automatische bypass
Elektrisch voorverwarmregister

Vitovent
200-C, type
H11S A200/
H11E A200
X
X

300-W, type
H32S B300/
H32E B300
X

200
X
X
O

300-W, type
H32S B400/
H32E B400
X

300
X
X
X

300-C, type
H32S B150

400
X
X
X

300-F, type
H32S A280/
H32E B280

X
X
150
X
X
X

X
280
X
X
x

X Leveringsomvang/mogelijk
O Toebehoren

1.5 Functie-overzicht van de ventilatietoestellen volgens ErP
Regelingscomponent
Digitale trapschakelaar, best.nr. ZK02 593

Vitovent 200-C

Vitovent 300-W

Vitovent 300-C

Vitovent 300-F

Bedieningsdeel, best.nr. Z014 598
Vitotronic 200, type WO1C (bij Vitovent 200-C aansluitset Vitocal
vereist, best.nr. ZK01 766)
CO2-/vochtsensor, best.nr. 7501 978
Badkamerschakelaar (door de installateur te plaatsen)
Vochtsensor (centraal), best.nr. ZK02 539

Besturingstypes voor woningventilatiesystemen volgens ErP
Symbool

Betekenis
Handbesturing (aan/uit)
Tijdbesturing (via tijdschakelklok, tijdprogramma's)

5619 747 B/fl

Centrale behoeftebesturing (centrale registratie van
luchtgegevens naast de tijdsbesturing of handbesturing)
Besturing volgens plaatselijke behoefte (registratie
van meerdere luchtgegevens naast de tijdbesturing of
handbesturing

10
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VITOVENT

Vitovent 200-C
2.1 Productbeschrijving
Woningventilatiesysteem voor eengezingswoningen of woningen tot 120 m2 woonoppervlakte

2

A
B
C
D

Uitlaatlucht
Buitenlucht
Geluiddemper
Vitovent 200-C

5619 747 B/fl

Via een buitenwanddoorvoer en door de buitenluchtleiding wordt
verse buitenlucht aangezogen. Als de buitenlucht in het ventilatietoestel komt, wordt hij eerst via een filter geleid, gezuiverd en dan door
de tegenstroomwarmtewisselaar of enthalpiewarmtewisselaar voorverwarmd. De voorverwarmde buitenlucht wordt dan via het leidingsysteem naar de luchttoevoerruimtes geleid.

VITOVENT

E
F
G
H

Luchtverdeelkast met geluidsisolatiefunctie
Trapschakelaar
Afvoerlucht
Luchttoevoer

De afgezogen lucht wordt via het leidingsysteem uit vochtige vertrekken en vertrekken met geuroverlast (badkamer, WC, keuken) afgezogen en naar het ventilatietoestel getransporteerd. Daar wordt de
afgezogen lucht ter bescherming van de tegenstroomwarmtewisselaar of van de enthalpiewarmtewisselaar gezuiverd. Aan de warmtewisselaar warmt de afvoerlucht de koelere buitenlucht volgens het
tegenstroomprincipe voor, voor deze lucht via de uitlaatluchtleiding
uit het gebouw geleid wordt.

VIESMANN
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Vitovent 200-C (vervolg)
Om het ontstane vocht af te voeren, moet het ventilatietoestel altijd
ingeschakeld zijn. Als de installatie uitgeschakeld is, bestaat er
gevaar voor condensatie in het ventilatietoestel en op het gebouw
(vochtschade). Het ventilatietoestel beschikt over een tijdgestuurde
bewaking van de ingebouwde buitenlucht- en luchtafvoerfilter. Een
noodzakelijke filtervervanging wordt aan de trapschakelaar of aan de
warmtepompregeling weergegeven.
Gebruik in passiefhuis
Vitovent 200-C voldoet aan de vereisten voor het gebruik in een passiefhuis.
Eisen aan een passiefhuis. Zie pagina 65.

Voordelen
A
B
C
D
E
F

■ Compact ventilatietoestel voor montage in nissen of onder een
verlaagd plafond
■ Geïntegreerde bypass-schakeling
■ Gering gewicht voor een eenvoudige en snelle installatie
■ Volledige parametrering via digitale bedieningseenheid (trapschakelaar)
■ Zorgt voor een thermische behaaglijkheid en een gezond kamerklimaat met zelfregelend debiet.
■ Evenwichtige vochthuishouding voorkomt bouwschade.
■ Meer veiligheid tegen inbraak en bescherming tegen lawaai door
gesloten vensters
■ Filtering van de buitenlucht - belangrijk voor mensen met een allergie

Buitenluchtflter
Buitenlucht
Uitlaatlucht
Condenswaterafvoeraansluiting
Afvoerluchtventilator
Tegenstroom-/enthalpiewarmtewisselaar

■ Zuinige gelijkstroommotoren met constant debiet en balansregeling houden de luchtstroom onafhankelijk van de statische druk
constant.
■ Zeer hoogendement verlaagt de ventilatiewarmtebehoefte tot een
minimum en verlaagt de stookkosten.
■ Door herkenning van de bevriezingssgraad gering stroomverbruik
bij vorstbescherming
■ Aan de behoefte aangepaste debietregeling via digitale getrapte
schakelaar of bedieningsdeel van de warmtepomp
■ Ventilatietoestellen met enthalpiewarmtewisselaar ondersteunen
de evenwichtige vochthuishouding in het gebouw.

5619 747 B/fl

2

Afhankelijk van de temperaturen binnen en buiten het gebouw kan
de warmterecuperatie automatisch uitgeschakeld worden. Hiervoor
sluit de bypassklep. Hierdoor kan het binnenste van het gebouw bijv.
in koelere zomernachten door de buitenlucht gekoeld worden.
Bij ventilatietoestellen met enthalpiewarmtewisselaar wordt niet
alleen de warmte uit de afvoerlucht teruggewonnen, maar ook een
deel van de luchtvochtigheid. Dit beschermt de ruimtes tegen te
droge lucht, bijv. in de winter.
De constante debietregeling garandeert aan luchttoevoer- en luchtafvoerzijde een gedefinieerd, constant luchtdebiet, onafhankelijk van
de statische druk van het leidingsysteem. Om de warmtewisselaar
tegen bevriezen te beschermen, wordt het luchttoevoerdebiet stapsgewijs gereduceerd. Het totale debiet kan zonder extra meetinstrumenten aan het toestel worden ingesteld.
Het integreerbare voorverwarmingsregister (toebehoren) garandeert
de uitgebalanceerde werking ook bij lage buitenluchttemperaturen.
Met de trapschakelaar (toebehoren) kunnen 4 ventilatietrappen voor
het ventilatietoestel ingesteld worden. Als alternatief voor de trapschakelaar kan het toestel via een aansluitset (toebehoren) aan een
warmtepomp met warmtepompregeling Vitotronic 200, type WO1C
aangesloten worden. Via de warmtepompregeling kunnen tijdprogramma's ingesteld en gemeenschappelijk toebehoren gebruikt worden, bijv. afstandsbediening Vitotrol of Vitotrol app. Zo kan het
woningventilatiesysteem aan de wensen van de gebruikers aangepast worden.
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Vitovent 200-C (vervolg)
Toestand bij levering
Compacte ventilatietoestellen met max. luchtdebiet 200 m3/h
■ Type H11S A200 met tegenstroomwarmtewisselaar voor de warmteterugwinning:
Best.nr. Z014 599
■ Type H11E A200 met enthalpiewarmtewisselaar voor de warmteen vochtterugwinning.
Best.nr. Z014 584

Aanwijzing
Voor de werking van het ventilatietoestel moet ofwel de 4-trapschakelaar of de aansluitset Vitocal meebesteld worden.

5619 747 B/fl

■ Behuizing van EPP-kunststof, kleur zwart, geïsoleerd
■ 2 gelijkstroomventilatoren met constante debiet- en balansregeling
(inbedrijfstelling en parametrering met zelfregelend luchtdebiet).

■ Vier aansluitingopeningen DN 125, warmtebrugvrij
■ Buitenlucht- en afvoerluchtfilter G4/G4 bij type H11S A200 en
F7/M5 bij type H11E A200 (conform EN 779)
■ Netaansluitleiding met geaarde stekker
■ Automatische zomerbypass, temperatuurgestuurd
■ Toebehoren voor plafond- of wandmontage

VITOVENT

VIESMANN
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Vitovent 200-C (vervolg)
2.2 Technische gegevens
Technische gegevens
Type
Max. debiet
Max. extern drukverlies bij max. luchtdebiet
Fabrieksinstelling van het luchtdebiet
Basisventilatie (

1

/ )

H11E A200
200
215

200
215

m3/h

50

50

m3/h

75

75

m3/h

115

115

Intensieve ventilatie ( 4 / )
Instelbereik van de luchtdebieten

m3/h

155

155

1

m3/h

50

Gereduceerde ventilatie (
Nominale ventilatie (

Basisventilatie (

3

2

/ )

/ )

/ )

Gereduceerde ventilatie (
Nominale ventilatie (

3

2

/ )

/ )

4

Intensieve ventilatie (
/ )
Luchtinlaattemperatuur
Min. (in combinatie met elektr. voorverwarmingsregister)
Max.
Omgevingstemperatuur
Min.
Max.
Vochtigheid
Max. relatieve luchtvochtig ruimte
Max. absolute afvoerluchtvochtigheid
Behuizing
Materiaal
Kleur
Afmetingen zonder aansluitopening
Totale lengte
Totale breedte
Totale hoogte
Totaal gewicht
Aantal gelijkstroomradiaalventilatoren
Met constante debietregeling
Filterklasse conform EN 779
Buitenluchtfilter (leveringstoestand/toebehoren)
Luchtafvoerfilter (leveringstoestand/toebehoren)
Warmterecuperatie
Temperatuurwijzigingsgraad volgens ErP
Rendement conform DIBt
Rendement volgens PHI
Werkstof tegenstroom-/enthalpiewarmtewisselaar
Vochtwijzigingsgraad
Nominale spanning
Max. elektr. opgenomen vermogen
Werking zonder voorverwarmingsregister
Werking met geïntegreerd voorverwarmingsregister (toebehoren)
Energie-efficiëntieklasse volgens EU-verordening nr. 1254/2014
– Handbesturing

m3/h
m3/h
m3/h

55 tot
2

50
3

min 5

plus 5 tot
3

4

min 5

plus 5 tot 200

°C
°C

–20
+35

–20
+35

°C
°C

5
35

5
35

%
g/kg

70
12

70
12

EPP
Zwart
mm
mm
mm
kg

%
%
%
%

W
W

1000
650
300
18
2

1000
650
300
20
2

G4/F7
G4/G4

F7/—
M5/—

89
Tot 95
85
PET
—
1/N/PE
230 V/50 Hz

80
Tot 118
78
PEM
Tot 81

175
1675

175
1675

A

—

– Tijdbesturing

A

B

– Centrale behoeftebesturing

A

A

—

—

– Besturing volgens plaatselijke behoefte

5619 747 B/fl

2

H11S A200
m3/h
Pa
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Vitovent 200-C (vervolg)
Afmetingen
Ø 125

1084

1000

2

Ø 125

300

146

650

300
550
A
B
C
D

Toevoerlucht DN 125
Afvoerlucht DN 125
Buitenlucht DN 125
Uitlaatlucht DN 125

E Condenswaterafvoeraansluiting voor slang met binnendiameter
20 mm
F Wand/plafond

5619 747 B/fl

Geluidsvermogen in de stookruimte
Aanwijzing
Meting in de stookruimte conform EN ISO 3741:2010. Omdat in de
inbouwruimtes door de specifieke ruimtelijke omstandigheden
andere waarden kunnen ontstaan, kan deze meting een planning
van de totale installatie niet vervangen.
VITOVENT

VIESMANN
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Vitovent 200-C (vervolg)
Luchtdebiet in m3/h

Drukverlies leidingsysteem in Pa

140
200

8000
26
27

Totaal in
dB(A) tot
47,0
54,0

Geluidsvermogensniveau
in dB bij octaafmiddenfrequentie in Hz
250
500
1000
2000
4000
56
46
38
28
25
63
53
44
37
33
61
57
54
47
46
70
65
61
57
56
55
44
39
27
24
63
51
45
36
32
62
60
57
51
50
72
67
63
60
59

8000
17
24
39
51
15
19
44
54

Totaal in
dB(A) tot
47,0
57,0
60,0
68,0
52,0
59,0
63,0
70,0

Benadering voor geluidsvermogensniveau met andere luchtdebieten en/of drukverliezen:
■ Bij een reductie van het luchtdebiet met 10 m3/h vermindert het
geluidsvermogensniveau met ca. 0,6 dB(A).
■ Bij een reductie van het drukverlies in het leidingsysteem met
10 Pa vermindert het geluidsvermogensniveau met ca. 1,4 dB(A).

Geluidsvermogen in de aansluitopening
Aanwijzing
Meting van het geluidsvermogen in de aansluiting conform
EN ISO 5136:2003
Luchtdebiet
in m3/h
Luchtafvoeraansluiting
Uitlaatluchtaansluiting
Buitenluchtaansluiting
Luchttoevoeraansluiting

140
200
140
200
140
200
140
200

Drukverlies
leidingsysteem in Pa
50
100
50
100
50
100
50
100

125
62
68
68
75
50
72
73
79

Benadering vor geluidsvermogensniveau met andere luchtdebieten en/of drukverliezen:
■ Bij een reductie van het luchtdebiet met 10 m3/h vermindert het
geluidsvermogensniveau met ca. 0,6 dB(A).
■ Bij een reductie van het drukverlies in het leidingssyteem met
10 Pa vermindert het geluidsvermogensniveau met ca. 1,4 dB(A).

5619 747 B/fl

2

50
100

125
31
31

Geluidsvermogensniveau
in dB bij octaafmiddenfrequentie in Hz
250
500
1000
2000
4000
52
49
44
42
34
58
57
51
43
36
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Vitovent 300-W
3.1 Productbeschrijving
Woningventilatiesysteem voor eengezingswoningen of woningen tot 370 m2 woonoppervlakte

3

5619 747 B/fl

A
B
C
D
E
F

Uitlaatlucht
Zonnecollector
Buitenlucht
Vitovent 300-W
Slaapkamer
Badkamer/wc

Via een buitenwanddoorvoer en door de buitenluchtleiding wordt
verse buitenlucht aangezogen. Als de buitenlucht in het ventilatietoestel komt, wordt hij eerst via een filter geleid, gezuiverd en dan door
de geïntegreerde tegenstroomwarmtewisselaar of enthalpiewarmtewisselaar voorverwarmd. De voorverwarmde buitenlucht wordt dan
via een leidingsysteem naar de luchttoevoerruimtes geleid.
De afgezogen lucht wordt via het leidingsysteem uit vochtige vertrekken en vertrekken met geuroverlast (badkamer, WC, keuken) afgezogen en naar het ventilatietoestel getransporteerd. Daar wordt de
afgezogen lucht ter bescherming van de warmtewisselaar gezuiverd.
Aan de warmtewisselaar warmt de afvoerlucht de koelere buitenlucht volgens het tegenstroomprincipe voor, voor deze lucht via de
uitlaatluchtleiding uit het gebouw geleid wordt.
Afhankelijk van de temperaturen binnen en buiten het gebouw kan
de warmterecuperatie automatisch uitgeschakeld worden. Hiervoor
sluit de bypassklep. Hierdoor kan het binnenste van het gebouw bijv.
in koelere zomernachten door de buitenlucht gekoeld worden. Zie
pagina 53.
Bij ventilatietoestellen met enthalpiewarmtewisselaar wordt niet
alleen de warmte uit de afvoerlucht teruggewonnen, maar ook een
deel van de luchtvochtigheid. Dit beschermt de ruimtes tegen te
droge lucht, bijv. in de winter.

VITOVENT

Keuken
Woonkamer
Solar-Divicon
Warmtepomp met geïntegreerde warmwaterboiler bijv.
Vitocal 343-G
M Kelder
G
H
K
L

De constante debietregeling garandeert aan luchttoevoer- en luchtafvoerzijde een bepaalde, constante debietstroom, onafhankelijk van
de statische druk van het leidingsysteem. Het ingebouwde voorverwarmingsregister garandeert de uitgebalanceerde werking ook bij
buitentemperaturen tot ca. –10 °C en zorgt zo voor een gelijkblijvend
hoog warmterecuperatierendement. Voor de werking onder deze
temperatuur kan een ander elektrisch voorverwarmingsregister (toebehoren) in de buitenluchtleiding worden gemonteerd.
Aan het bedieningsdeel (toebehoren) kunnen verschillende tijdprogramma's ingesteld worden waarmee het woningventilatiesysteem
aan de behoeften aangepast kan worden.
Om het ontstane vocht af te voeren, moet het ventilatietoestel altijd
ingeschakeld zijn.
Als het systeem wordt uitgeschakeld, bestaat het gevaar van condensatie in het ventilatietoestel en op de fundatie (vochtschade).
Het ventilatietoestel beschikt over een actieve bewaking van de
ingebouwde buitenlucht- en luchtafvoerfilter. Nodige filtervervangingen worden aan het bedieningsdeel weergegeven en vinden dus
afhankelijk van de behoefte plaats.
Gebruik in passiefhuis
Vitovent 300-W voldoet aan de vereisten voor het gebruik in een
passiefhuis.
Eisen aan een passiefhuis. Zie pagina 65.
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Vitovent 300-W (vervolg)
Voordelen
A
B
C
D
E
F
G
H
K
L

Buitenluchtflter
Tegenstroom-/enthalpiewarmtewisselaar
Elektrisches voorverwarmingsregister (af fabriek ingebouwd)
Bypass
Luchtafvoerfilter
Buitenlucht
Afvoerlucht
Uitlaatlucht
Toevoerlucht
Gelijkstroomradiaalventilator

3

■ Zorgt voor een thermische behaaglijkheid en een gezond kamerklimaat.
■ Gereduceerde geurbelasting
■ Volledige parametrering via digitaal bedieningsdeel (toebehoren)
■ Aan de behoefte aangepaste debietregeling via digitaal bedieningsdeel en sensoren (toebehoren)
■ Evenwichtige vochthuishouding voorkomt bouwschade.
■ Meer veiligheid tegen inbraak en bescherming tegen lawaai door
gesloten vensters
■ Filtering van de buitenlucht — belangrijk voor allergische personen.

■ Zuinige gelijkstroommotoren met constant debiet en balansregeling houden de luchtstroom onafhankelijk van de statische druk
constant.
■ Zeer hoogendement verlaagt de ventilatiewarmtebehoefte tot een
minimum en verlaagt de stookkosten.
■ Door herkenning van de bevriezingsgraad gering stroomverbruik
bij vorstbescherming
■ Comfortabele bediening via direct aangesloten bedieningsdeel
■ Ventilatietoestellen met enthalpiewarmtewisselaar ondersteunen
de evenwichtige vochthuishouding in het gebouw.
■ Geschikt voor passiefhuis

Toestand bij levering
■ 2 gelijkstroomventilatoren met constant debiet- en balansregeling.
Inbedrijfstelling en parametrering met zelfregulerend debiet
■ 4 aansluitopeningen, warmtebrugvrij:
– Type H32S B300/H32E B300: DN 160
– Type H32S B400/H32E B400: DN 180
■ Buitenlucht- en afvoerluchtfilter G4/G4 bij type H32S B300 en
H32S B400 (conform EN 779)
■ Buitenlucht- en afvoerluchtfilter F7/M5 bij type H32E B300 en
H32E B400 (conform EN 779)
■ Netaansluitleiding met geaarde stekker
■ Automatische zomerbypass, temperatuurgestuurd
■ Geïntegreerd elektrisch voorverwarmingsregister (volgens de
behoefte geregeld tot max. 1 kW)
■ Toebehoren voor wandmontage

■ Behuizing van plaatstaal, kleur wit, poedercoating, isolatie van
warmte en geluid
■ Bedieningsdeel (toebehoren) met LC-display voor alle bedieningsfuncties, met filtervervangingsindicatie

Aanwijzing
Voor het gebruik van het ventilatietoestel moet het bedieningsdeel
meebesteld worden.

5619 747 B/fl

Compacte ventilatietoestellen
■ Type H32S B300 met tegenstroomwarmtewisselaar voor de warmteterugwinning, max. luchtdebiet 300 m3/h:
Best.nr. Z014 589
■ Type H32E B300 met enthalpiewarmtewisselaar voor de warmteen vochtterugwinning, max. luchtdebiet 300 m3/h:
Best.nr. Z014 582
■ Type H32S B400 met tegenstroomwarmtewisselaar voor de warmteterugwinning, max. luchtdebiet 400 m3/h:
Best.nr. Z014 590
■ Type H32E B400 met enthalpiewarmtewisselaar voor de warmteen vochtterugwinning, max. luchtdebiet 400 m3/h:
Best.nr. Z014 583
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Vitovent 300-W (vervolg)
3.2 Technische gegevens
Technische gegevens
Type
Max. luchtdebiet
Max. extern drukverlies bij max. debiet
Fabrieksinstelling van het luchtdebiet

m3/h
Pa

Basisventilatie (

m3/h

50

50

50

50

m3/h

100

100

100

100

m3/h

150

150

200

200

Intensieve ventilatie ( )
Instelbereiken van het luchtdebiet

m3/h

225

225

300

300

Basisventilatie (

m3/h

0/50

0/50

0/50

0/50

m3/h

50 tot 300

50 tot 300

50 tot 400

50 tot 400

m3/h

50 tot 300

50 tot 300

50 tot 400

50 tot 400

m3/h

50 tot 300

50 tot 300

50 tot 400

50 tot 400

–20
35

–20
35

–20
35

–20
35

70
12

70
12

70
12

70
12

)

Gereduceerde ventilatie (
Nominale ventilatie (

)

)

)

Gereduceerde ventilatie (
Nominale ventilatie (

)

)

Intensieve ventilatie ( )
Luchtinlaattemperatuur
Min.
Max.
Vochtigheid
Max. relatieve luchtvochtig ruimte
Max. absolute afvoerluchtvochtigheid
Behuizing
Materiaal
Kleur
Materiaal van de vormdelen voor geluids- en warmte-isolatie
Afmetingen zonder aansluitopening
Totale lengte (diepte)
Totale breedte
Totale hoogte
Totaal gewicht
Aantal gelijkstroomradiaalventilatoren
Met constante debietregeling, eenzijdig zuigend, met achterwaarts
gebogen schoepen
Filterklasse conform EN 779
Buitenluchtfilter (leveringstoestand/toebehoren)
Luchtafvoerfilter (leveringstoestand/toebehoren)
Warmterecuperatie
Temperatuurwijzigingsgraad volgens ErP
Temperatuurwijzigingsgraad volgens EN 308:1997
Rendement conform DIBt
Rendement volgens PHI
Materiaal tegenstroom-/enthalpiewarmtewisselaar
Nominale spanning
Max. elektr. opgenomen vermogen
Werking zonder voorverwarmingsregister
Werking met geïntegreerd voorverwarmingsregister
Energie-efficiëntieklasse volgens EU-verordening nr. 1254/2014
– Handbesturing

°C
°C
%
g/kg

H32S B300 H32E B300 H32S B400 H32E B400
300
300
400
400
175
175
175
175

Staalplaat
wit
EPS-kunststof
mm
mm
mm
kg

540
677
843
39
2

540
677
843
44
2

540
677
843
39
2

540
677
843
44
2

G4/F7
G4/G4

F7/—
M5/—

G4/F7
G4/G4

F7/—
M5/—

77
85
78
Tot 93
Tot 136
85
—
84
PEM
PETG
1/N/PE
230 V/50 Hz

76
78
Tot 136
—
PEM

%
%
%
%

86
Tot 90
86
84
PETG

W
W

138
1138

138
1138

192
1192

192
1192

—

—

—

—

– Tijdbesturing

A

A

A

A

– Centrale behoeftebesturing

A

A

A

A

—

—

—

—

– Besturing volgens plaatselijke behoefte

Geluidsvermogen in de stookruimte

5619 747 B/fl

Aanwijzing
Meting in de stookruimte conform EN ISO 3741:2010.
Omdat in de inbouwruimtes door de specifieke ruimtelijke omstandigheden andere waarden kunnen ontstaan, kan deze meting een
planning van de totale installatie niet vervangen.

VITOVENT

Geluidsvermogen type H32S B300/H32E B300
Luchtdebiet in Drukverlies leidingGeluidsvermogen in
systeem in Pa
dB(A)
m3/h
Van
Tot
Van
Tot
100
50
100
30,0
33,0
150
50
100
38,0
38,0
200
50
44,0
225
100
49,0
300
50
100
50,0
52,0

VIESMANN
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Vitovent 300-W (vervolg)
Geluidsvermogen type H32S B400/H32E B400
Luchtdebiet in Drukverlies leidingGeluidsvermogen in
systeem in Pa
dB(A)
m3/h
Van
Tot
Van
Tot
100
10
40
29,5
32,5
200
40
75
40,5
41,5
225
50
100
43,5
47,5
300
85
240
51,0
54,0
400
150
230
54,5
57,0

Geluidsvermogen aan de aansluitopening
Aanwijzing
Meting van het geluidsvermogen conform EN ISO 3741:2010
Geluidsvermogen type H32S B300/H32E B300
Luchtdebiet
Drukverlies
leidingsysin m3/h
teem in Pa
Luchttoevoeraansluiting

Luchtafvoeraansluiting

100
100
150
150
200
225
300
100
100
150
150
200
225
300

50
100
50
100
50
100
100
50
100
50
100
50
100
100

Geluidsvermogen type H32S B400/H32E B400
Luchtdebiet
Drukverlies
leidingsysin m3/h
teem in Pa
Luchttoevoeraansluiting

Luchtafvoeraansluiting

100
200
200
300
300
100
200
200
300
300

40
40
80
85
240
40
40
80
85
240

42,5
41,6
43,1
43,6
45,8
46,7
51,3
43,2
41,7
40,2
42,9
41,6
40,5
45,8

63
44,1
48,8
49,3
54,6
55,3
38,3
35,4
40,2
42,6
46,2

4000

44,5
50,1
53,2
49,1
51,9
52,7
58,8
41,5
35,1
40,9
48,8
41,4
42,0
46,1

18,1
22,4
27,6
31,1
38,1
41,3
48,7
15,8
15,9
16,8
17,1
21,9
23,3
31,8

45,6
47,7
52,9
55,4
59,2
60,6
64,5
36,6
38,2
43,3
47,6
50,8
58,0
57,8

44,8
47,6
52,5
56,8
61,3
62,2
67,1
31,9
33,8
39,4
41,9
45,9
48,4
54,0

36,9
40,7
44,8
47,2
52,2
55,0
59,9
17,8
20,7
25,2
27,2
31,7
33,9
40,2

29,0
34,5
39,8
42,5
48,0
50,5
56,5
14,1
17,5
23,0
24,9
30,6
32,7
39,0

Geluidsvermogensniveau
in dB bij octaafmiddenfrequentie in Hz
125
250
500
1000
2000

4000

49,6
53,4
53,7
59,3
61,3
35,9
43,9
41,2
47,4
51,3

24,6
38,0
40,7
50,1
53,0
9,4
20,6
22,5
32,8
35,3

48,5
58,2
59,1
65,5
65,6
39,0
55,1
56,4
63,3
60,9

47,4
56,8
59,0
65,3
68,1
34,8
44,0
45,8
53,5
56,4

39,6
49,4
51,7
59,2
62,0
20,2
30,3
32,1
40,8
43,7

35,6
47,3
49,3
57,6
60,7
16,5
28,7
30,0
39,2
42,1

Totaal
8000 in dB(A)
tot
20,9
44,0
21,4
47,0
21,7
52,0
23,3
55,0
28,0
60,0
32,0
62,0
42,0
67,0
20,9
33,0
20,9
34,0
20,9
39,0
20,8
42,0
20,8
45,0
21,1
51,0
22,1
54,0

Totaal
8000 in dB(A)
tot
12,0
47,5
25,0
57,0
28,6
59,0
39,6
66,0
44,3
68,5
8,4
35,0
12,2
47,0
8,6
48,0
17,4
57,0
21,1
57,0

Aanwijzing
Andere werkingsomstandigheden, bijv. hogere drukverliezen in het
leidingsysteem of een hoger debiet leiden evt. tot afwijkende
geluidsvermogens.

5619 747 B/fl

3

63

Geluidsvermogensniveau
in dB bij octaafmiddenfrequentie in Hz
125
250
500
1000
2000
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VITOVENT

Vitovent 300-W (vervolg)

843

50

Afmetingen

30

3

344

E

280

E
677

540
537
D

137

388

138

C

B

A

Aansluiting
A
B
C
D
E

Luchttoevoer
Afvoerlucht
Buitenlucht
Uitlaatlucht
Condenswaterafvoeraansluiting
(Aansluitstuk voor door de installateur te plaatsen condenswaterleiding bijgeleverd)

Type
H32S B300/H32E B300
H32S B400/H32E B400
DN 160
DN 180
DN 160
DN 180
DN 160
DN 180
DN 160
DN 180
AG 1¼
AG 1¼

Ventilatorkarakteristieken
Aanwijzing
Het opgenomen vermogen van de ventilatoren is variabel en hangt
af van het debiet en het drukverlies in het leidingsysteem.

5619 747 B/fl

Het leidingsysteem mag noch in de luchttoevoer/buitenlucht noch in
de afgewerkte lucht het externe drukverlies volgens de kenlijnen
overschrijden. Dimensionering van het ventilatietoestel en berekening van het luchtdebiet en drukverlies zie vanaf pagina 70.

VITOVENT

VIESMANN
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Vitovent 300-W (vervolg)
Type H32S B300/H32E B300

275
250

zO

225

D

200
175

rR

150
125

wZ

Extern drukverlies
in PA

100

eE
wU

75
50
25

8
7

5
0
0
25
50
Luchtdebiet in m³/h

75

100

125

qT

wE

qW
qQ

qO

150

A Aanbevolen dimensioneringsbereik (nominale ventilatie)
B Max. extern drukverlies 100 Pa
C Max. extern drukverlies 150 Pa

175

wE

200

225

rZ

C

B

wI

250

275

300

325

D Max. extern drukverlies 250 Pa
x Elektrisch opgenomen vermogen per ventilator in W, bijv.
qW = 12 W

Aanwijzing
Bij de dimensionering de vereisten aan de geluidsbescherming in
acht nemen.
Type H32S B400/H32E B400

300
275

iZ

250

uO

225

D

200
175
150
125

rO
iE

A

eW

100

Extern drukverlies
in Pa

50
5
0
0
25 50
75
Luchtdebiet in m³/h

rP

wP

75
25

tI

wZ

qW

qU
qT

7

qP

100 125

150 175 200

A Aanbevolen dimensioneringsbereik (nominale ventilatie)
B Max. extern drukverlies 100 Pa
C Max. extern drukverlies 150 Pa

wW
qO

wI
wE

225 250

C

uQ
B

tQ

eZ

275

300 325

350 375

400

425

D Max. extern drukverlies 275 Pa
x Elektrisch opgenomen vermogen per ventilator in W, bijv.
qW = 12 W

Aanwijzing
Bij de dimensionering de vereisten aan de geluidsbescherming in
acht nemen.
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tW

eE

A

VITOVENT

Vitovent 300-C
4.1 Productbeschrijving
Woningventilatiesysteem voor woningen tot 90 m2 woonoppervlakte

4

5619 747 B/fl

A
B
C
D
E

Uitlaatlucht
Buitenlucht
Geluiddemper
Vitovent 300-C
Luchtverdeelkast met geluidsisolatiefunctie

Via een buitenwanddoorvoer en door de buitenluchtleiding wordt
verse buitenlucht aangezogen. Als de buitenlucht in het ventilatietoestel komt, wordt hij eerst via een filter geleid, gezuiverd en dan door
de geïntegreerde tegenstroomwarmtewisselaar voorverwarmd. De
voorverwarmde buitenlucht wordt dan via een leidingsysteem naar
de luchttoevoerruimtes geleid.

VITOVENT

F
G
H
K

Bedieningsgedeelte
Afvoerlucht
Draadloze bedieningsschakelaar
Toevoerlucht

De afgezogen lucht wordt via het leidingsysteem uit vochtige vertrekken en vertrekken met geuroverlast (badkamer, WC, keuken) afgezogen en naar het ventilatietoestel getransporteerd. Daar wordt de
afgezogen lucht ter bescherming van de tegenstroomwarmtewisselaar gezuiverd. Aan de warmtewisselaar warmt de afvoerlucht de
koelere buitenlucht volgens het tegenstroomprincipe voor, voor deze
lucht via de uitlaatluchtleiding uit het gebouw geleid wordt.

VIESMANN

23

Vitovent 300-C (vervolg)
Afhankelijk van de temperaturen binnen en buiten het gebouw kan
de warmterecuperatie automatisch uitgeschakeld worden. Hiervoor
sluit de bypassklep. Hierdoor kan het binnenste van het gebouw bijv.
in koelere zomernachten door de buitenlucht gekoeld worden. Zie
pagina 53).
De constante debietregeling garandeert aan luchttoevoer- en luchtafvoerzijde een bepaalde, constante debietstroom, onafhankelijk van
de statische druk van het leidingsysteem. Het ingebouwde voorverwarmingsregister garandeert de uitgebalanceerde werking ook bij
buitentemperaturen tot ca. –10 °C en zorgt zo voor een gelijkblijvend
hoog warmterecuperatierendement. Voor de werking onder deze
temperatuur kan een ander elektrisch voorverwarmingsregister (toebehoren) in de buitenluchtleiding worden gemonteerd.
Aan het bedieningsdeel (toebehoren) kunnen verschillende tijdprogramma's ingesteld worden waarmee het woningventilatiesysteem
aan de behoeften aangepast kan worden.

Om het ontstane vocht af te voeren, moet het ventilatietoestel altijd
ingeschakeld zijn.
Als het systeem wordt uitgeschakeld, bestaat het gevaar van condensatie in het ventilatietoestel en op de fundatie (vochtschade).
Het ventilatietoestel beschikt over een actieve bewaking van de
ingebouwde buitenlucht- en luchtafvoerfilter. Nodige filtervervangingen worden aan het bedieningsdeel weergegeven en vinden dus
afhankelijk van de behoefte plaats.
Gebruik in passiefhuis
Vitovent 300-C voldoet aan de vereisten voor het gebruik in een passiefhuis.
Eisen aan een passiefhuis. Zie pagina 65.

Voordelen
A
B
C
D
E
F
G
H
K
L
M
N

4

■ Geringe opbouwhoogte (19,8 cm) voor montage in nissen of onder
een laag plafond
■ Zorgt voor een thermische behaaglijkheid en een gezond kamerklimaat
■ Gereduceerde geurbelasting
■ Volledige parametrering via digitaal bedieningsdeel (toebehoren)
■ Aan de behoefte aangepaste debietregeling via digitaal bedieningsdeel en sensoren (toebehoren).
■ Evenwichtige vochthuishouding voorkomt bouwschade.
■ Meer veiligheid tegen inbraak en bescherming tegen lawaai door
gesloten vensters
■ Filtering van de buitenlucht — belangrijk voor allergische personen.

Uitlaatlucht
Gelijkstroomradiaalventilator afvoerlucht
Condenswaterkap
Buitenluchtfilter
Buitenlucht
Elektrisches voorverwarmingsregister (af fabriek ingebouwd)
Toevoerlucht
Gelijkstroomradiaalventilator luchttoevoer
Tegenstroom-warmtewisselaar
Bypass
Luchtafvoerfilter
Afvoerlucht

■ Zuinige gelijkstroommotoren met constant debiet en balansregeling houden de luchtstroom onafhankelijk van de statische druk
constant.
■ Zeer hoogendement verlaagt de ventilatiewarmtebehoefte tot een
minimum en verlaagt de stookkosten.
■ Door herkenning van de bevriezingsgraad gering stroomverbruik
bij vorstbescherming
■ Comfortabele bediening via direct aangesloten bedieningsdeel
■ Geschikt voor passiefhuis
■ Wand- of plafondmontage

Compact ventilatietoestel type H32S B150 met debiet tot 150 m3/h
Best.nr. Z014 591
■ Behuizing van plaatstaal, kleur wit, poedercoating, isolatie van
warmte en geluid
■ Tegenstroom-warmtewisselaar van PETG-kunststof voor warmterecuperatie
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■ 2 gelijkstroomventilatoren met constant debiet- en balansregeling.
Inbedrijfstelling en parametrering met zelfregulerend debiet
■ Vier aansluitingopeningen DN 125, warmtebrugvrij
■ Buitenlucht- en afvoerluchtfilter G4/G4 (volgens EN 779)
■ Netaansluitleiding met geaarde stekker
■ Automatische zomerbypass, temperatuurgestuurd

VITOVENT

5619 747 B/fl

Toestand bij levering

Vitovent 300-C (vervolg)
■ Geïntegreerd elektrisch voorverwarmingsregister (volgens de
behoefte geregeld tot max. 375 W)
■ Toebehoren voor plafond- en wandmontage

Aanwijzing
Voor het gebruik van het ventilatietoestel moet het bedieningsdeel
meebesteld worden.

4.2 Technische gegevens
Technische gegevens
Max. luchtdebiet
Max. extern drukverlies bij max. debiet
Fabrieksinstelling van het luchtdebiet

m3/h
Pa

150
150

Basisventilatie (

m3/h

30

)

m3/h

75

m3/h

100

Intensieve ventilatie ( )
Instelbereiken van het luchtdebiet

m3/h

125

Basisventilatie (

m3/h

30 of 1

m3/h

30 tot 150

m3/h

30 tot 150

m3/h

30 tot 150

Gereduceerde ventilatie (
Nominale ventilatie (

)

)

)

Gereduceerde ventilatie (
Nominale ventilatie (

)

)

Intensieve ventilatie ( )
Luchtinlaattemperatuur
Min.
Max.
Behuizing
Materiaal
Kleur
Materiaal van de vormdelen voor geluids- en warmte-isolatie
Afmetingen zonder aansluitopening
Totale lengte (diepte)
Totale breedte
Totale hoogte
Totaal gewicht
Aantal gelijkstroomradiaalventilatoren
Met constante debietregeling, eenzijdig zuigend, met achterwaarts gebogen schoepen
Filterklasse conform EN 779
Buitenluchtfilter (leveringstoestand/toebehoren)
Luchtafvoerfilter (leveringstoestand/toebehoren)
Warmterecuperatie
Rendement conform DIBt
Rendement volgens PHI
Materiaal tegenstroom-warmtewisselaar
Nominale spanning
Max. elektr. opgenomen vermogen
Werking zonder voorverwarmingsregister
Werking met geïntegreerd voorverwarmingsregister
Energie-efficiëntieklasse volgens EU-verordening nr. 1254/2014
– Handbesturing

°C
°C

–20
35
Staalplaat
wit
EPS-kunststof

mm
mm
mm
kg

1000
660
198
24,5
2

G4/F7
G4/G4
%
%

87 (tot 89)
84
PETG-kunststof
1/N/PE
230 V/50 Hz

W
W

72
447
—

– Tijdbesturing

A

– Centrale behoeftebesturing

A
—

5619 747 B/fl

– Besturing volgens plaatselijke behoefte
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Vitovent 300-C (vervolg)
Geluidsvermogen in de stookruimte
Aanwijzing
Meting in de stookruimte conform EN ISO 3741:2010.
Omdat in de inbouwruimtes door de specifieke ruimtelijke omstandigheden andere waarden kunnen ontstaan, kan deze meting een
planning van de totale installatie niet vervangen.
Filter (buitenlucht/afvoerlucht)

Luchtdebiet
in m3/h

G4/G4
G4/G4
G4/G4
G4/G4
G4/G4
G4/G4
G4/G4
G4/G4
G4/G4
G4/G4
F7/G4
F7/G4

45
75
45
75
105
150
45
75
105
150
100
100

Drukverlies
leidingsysteem in Pa
10
25
50
50
50
50
100
100
100
100
50
100

63
43,6
45,2
44,3
47,2
46,6
49,5
47,9
48,5
48,7
52,4
50,6
52,7

Geluidsvermogensniveau
in dB bij octaafmiddenfrequentie in Hz
125
250
500
1000
2000

4000

36,2
43,8
45,8
46,8
48,7
54,3
53,2
51,0
52,1
56,2
55,6
56,9

15,0
15,2
15,3
15,5
16,5
19,8
17,1
16,8
18,0
21,1
19,5
27,0

27,3
36
36,4
39,0
43,0
49,7
42,0
44,4
45,4
50,2
46,0
47,7

24,3
27,8
28,3
30,2
33,7
40,7
34,4
36,0
37,0
41,5
38,3
38,7

19,9
27,3
27,8
29,6
32,9
36,6
33,5
32,6
34,6
37,5
34,9
35,8

12,1
16,1
16,9
17,7
21,3
27,8
23,1
22,0
24,5
29,8
26,2
35,8

Totaal
8000 in dB(A)
tot
19,0
27,0
19,0
33,0
19,0
33,0
19,1
35,0
19,1
38,0
19,3
44,0
19,1
39,0
19,1
40,0
19,1
41,0
19,4
45,0
19,3
42,0
19,7
44,0

Geluidsvermogen aan de aansluitopening
Aanwijzing
Meting van het geluidsvermogen conform EN ISO 3741:2010
Luchttoevoeraansluiting
Filter (buitenLuchtdebiet
lucht/afvoerin m3/h
lucht)
G4/G4
G4/G4
G4/G4
G4/G4
G4/G4
G4/G4
G4/G4
G4/G4
G4/G4
G4/G4
F7/G4
F7/G4

45
75
45
75
105
150
45
75
105
150
105
100

Luchtafvoeraansluiting
Filter (buitenLuchtdebiet
lucht/afvoerin m3/h
lucht)
G4/G4
G4/G4
G4/G4
G4/G4
G4/G4
G4/G4
G4/G4
G4/G4
G4/G4
G4/G4
F7/G4
F7/G4
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45
75
45
75
105
150
45
75
105
150
105
100

Drukverlies
leidingsysteem in Pa
10
25
50
50
50
50
100
100
100
100
50
100

Drukverlies
leidingsysteem in Pa
10
25
50
50
50
50
100
100
100
100
50
100

63
48,2
54,1
56,5
57,1
59,5
62,3
63,7
61,3
62,2
64,9
65,4
66,4

63
42,3
43,5
42,5
41,2
41,2
44,7
44,9
43,5
43,7
43,1
42,6
43,5

Geluidsvermogensniveau
in dB bij octaafmiddenfrequentie in Hz
125
250
500
1000
2000

4000

40,8
48,5
48,5
51,7
53,8
59,6
57,1
57,1
57,9
61,2
59,1
61,5

20,8
33,3
33,9
37,1
42,3
49,4
45,7
42,7
46,7
52,4
49,0
50,6

38,0
47,1
47,5
49,5
53,4
60,5
54,0
54,6
56,1
62,2
58,1
60,0

38,0
44,6
44,5
47,2
50,7
56,7
50,8
51,6
53,6
59,6
55,7
57,2

38,2
48,3
46,5
51,5
55,4
59,3
55,4
55,2
57,9
60,5
58,8
59,4

29,0
40,6
40,7
43,2
47,4
53,6
51,1
47,7
51,3
56,9
53,6
55,3

Geluidsvermogensniveau
in dB bij octaafmiddenfrequentie in Hz
125
250
500
1000
2000

4000

34,0
42,8
42,5
44,3
46,0
50,5
48,3
47,2
48,5
51,9
48,9
51,0

15,1
15,4
15,6
15,9
17,5
21,6
18,5
17,5
19,4
23,3
20,1
21,5

27,9
36,9
39,8
40,6
43,6
51,0
45,8
47,8
48,1
52,0
45,1
48,4

23,7
31,0
32,5
33,5
37,1
44,0
38,0
39,5
40,4
45,3
39,2
41,7

18,7
28,3
30,5
30,4
34,4
38,8
36,3
34,7
36,7
39,8
35,1
36,8

11,9
16,5
17,2
18,2
22,3
28,7
24,5
22,3
25,6
30,9
25,7
28,0

Totaal
8000 in dB(A)
tot
19,3
41,0
24,0
50,0
24,9
49,0
27,8
53,0
34,2
57,0
43,2
62,0
39,1
58,0
35,0
57,0
39,9
60,0
46,9
64,0
43,0
62,0
45,1
63,0

Totaal
8000 in dB(A)
tot
19,1
27,0
19,1
34,0
19,1
36,0
19,1
37,0
19,2
40,0
19,7
46,0
19,2
42,0
20,5
42,0
19,3
43,0
20,1
47,0
19,5
42,0
19,9
44,0

VITOVENT
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Vitovent 300-C (vervolg)
Buitenluchtaansluiting
Filter (buitenLuchtdebiet
lucht/afvoerin m3/h
lucht)
G4/G4
G4/G4

105
101

Uitlaatluchtaansluiting
Filter (buitenLuchtdebiet
lucht/afvoerin m3/h
lucht)
G4/G4
G4/G4

105
101

Drukverlies
leidingsysteem in Pa
50
100

Drukverlies
leidingsysteem in Pa
50
100

63
42,5
44,8

63
57,1
61,4

Geluidsvermogensniveau
in dB bij octaafmiddenfrequentie in Hz
125
250
500
1000
2000

4000

49,8
51,7

21,9
22,6

49,1
51,4

42,4
44,2

35,0
36,5

29,0
29,7

Geluidsvermogensniveau
in dB bij octaafmiddenfrequentie in Hz
125
250
500
1000
2000

4000

53,6
56,3

41,4
45,5

53,3
55,4

50,6
52,5

55,0
57,2

46,4
50,4

Totaal
8000 in dB(A)
tot
19,4
44,0
19,5
46,0

Totaal
8000 in dB(A)
tot
31,5
57,0
37,6
59,0

Aanwijzing
Andere werkingsomstandigheden, bijv. hogere drukverliezen in het
leidingsysteem of een hoger debiet leiden evt. tot afwijkende
geluidsvermogens.
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Vitovent 300-C (vervolg)
Afmetingen
660
495
330

102

168
198
1080

4

198

1000

102

165

Aansluiting
Luchttoevoer
A

Symbool
DN 125

B

Buitenlucht

DN 125

C

Afvoerlucht

DN 125

D

Afzuiglucht

DN 125

E

Condenswaterafvoer
(Aansluitstuk voor door de installateur te plaatsen condenswaterleiding bijgeleverd)

—

5619 747 B/fl
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Vitovent 300-C (vervolg)
Ventilatorkarakteristieken
Het leidingsysteem mag noch in de luchttoevoer/buitenlucht noch in
de afgewerkte lucht het externe drukverlies volgens de kenlijnen
overschrijden.
Dimensionering van het ventilatietoestel en berekening van het
luchtdebiet en drukverlies: Zie vanaf pagina 70.

Aanwijzing
Het opgenomen vermogen van de ventilatoren is variabel en hangt
af van het debiet en het drukverlies in het leidingsysteem.

200
175
150

eZ
D

125
wU

Extern drukverlies
in Pa

100

A

75

qO

50
25
0

6

89

7
5
0
25
50
Luchtdebiet in m³/h

qE
qW
qW

qU

75

100

qR

eW

C

wE
wU

B

qO

125

A Aanbevolen dimensioneringsbereik (nominale ventilatie)
B Max. extern drukverlies 50 Pa
C Max. extern drukverlies 100 Pa

150

175

4

D Max. extern drukverlies 150 Pa
x Elektrisch opgenomen vermogen per ventilator in W, bijv.
qW = 12 W

5619 747 B/fl

Aanwijzing
■ Bij de dimensionering de vereisten aan de geluidsbescherming in
acht nemen.
■ Advies: Minstens in de luchttoevoerleiding een geluidsdemper
monteren.

VITOVENT
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Vitovent 300-F
5.1 Productbeschrijving
Woningventilatiesysteem voor eengezingswoningen of woningen tot 180 m2 woonoppervlakte

5

A
B
C
D
E

Buitenlucht
Vitovent 300-F
Vitocal 242-S, binneneenheid
Vitocal 242-S, buiteneenheid
Luchtafvoerklep

F
G
H
K

Vloeruitlaat toevoerlucht
Luchttoevoerklep
Luchtverdeelkast toevoerlucht
Luchtverdeelkast afvoerlucht

30
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Via een buitenwanddoorvoer en door de buitenluchtleiding wordt
verse buitenlucht aangezogen. Als de buitenlucht in het ventilatietoestel komt, wordt hij eerst via de fijnfilter F7 geleid, gezuiverd en dan
door de tegenstroomwarmtewisselaar of enthalpiewarmtewisselaar
voorverwarmd. De voorverwarmde buitenlucht wordt dan via het leidingssysteem naar de luchttoevoerruimtes geleid.

VITOVENT

Vitovent 300-F (vervolg)
De afgezogen lucht wordt via het leidingsysteem uit vochtige vertrekken en vertrekken met geuroverlast (badkamer, WC, keuken) afgezogen en naar het ventilatietoestel getransporteerd. Filters in de
luchtafvoerkleppen (toebehoren) en de luchtafvoerfilters in het ventilatietoestel beschermen het leidingsysteem en de warmtewisselaar
tegen verontreinigingen. Aan de warmtewisselaar warmt de afvoerlucht de koelere buitenlucht volgens het tegenstroomprincipe voor,
voor deze afvoerlucht via de uitlaatluchtleiding uit het gebouw geleid
wordt.
Afhankelijk van de temperaturen binnen en buiten het gebouw kan
de warmterecuperatie door het sluiten van de bypassklep automatisch uitgeschakeld worden. Hierdoor kan het binnenste van het
gebouw bijv. in koelere zomernachten door de buitenlucht gekoeld
worden.
De constante debietregeling garandeert aan toevoer- en afvoerzijde
een gedefinieerd, constant debiet, onafhankelijk van de statische
druk van het leidingsysteem.
Om de in de woning voorhanden luchtvochtigheid af te voeren en
vochtschade te vermijden, moet het ventilatietoestel permanent
ingeschakeld zijn.
Voor de opwarming van de toevoerlucht kan een hydraulisch naverwarmingsregister (toebehoren) in Vitovent 300-F ingebouwd worden.
Dit naverwarmingsregister wordt als direct CV-circuit A1/VC1 door
de warmtepomp gevoed. Daarbij zijn toevoerluchttemperaturen van
max. 52 °C mogelijk.

Als het hydraulisch naverwarmingsregister in verwarmingsinstallaties
zonder verwarmingswaterbuffer wordt gebruikt, moet het verwarmingswaterdebiet uitgebreid worden. Daarvoor kan de verwarmingswaterbuffer (25 l, toebehoren) in het ventilatietoestel gemonteerd
worden.
Vitovent 300-F wordt volledig via de warmtepomp met warmtepompregeling Vitotronic 200, type WO1C bediend. Naast de werkings- en
tijdprogramma's worden daar ook de regelingsparameters voor het
ventilatietoestel ingesteld. Geschikte afstandsbedieningen zijn als
toebehoren bij de warmtepomp verkrijgbaar.
Het ventilatietoestel beschikt over een actieve bewaking van de
ingebouwde buitenlucht- en luchtafvoerfilter. Nodige filtervervangingen worden aan de warmtepompregeling weergegeven en vinden
dus afhankelijk van de behoefte plaats.
Gebruik in passiefhuis
Vitovent 300-F voldoet aan de eisen voor het gebruik in een passiefhuis, zowel voor de zuivere ventilatiewerking alsook voor de toevoerluchtopwarming in combinatie met de warmtepomp.
Eisen aan een passiefhuis. Zie pagina 65.
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Vitovent 300-F (vervolg)
Voordelen
A
B
C
D
E
F
G
H
K

Toevoerlucht
Uitlaatlucht
Afvoerlucht
Buitenlucht
Luchtafvoerfilter
Gelijkstroomradiaalventilator uitlaatlucht
Gelijkstroomradiaalventilator luchttoevoer
Tegenstroom-/enthalpiewarmtewisselaar
Buitenluchtfilter

■ Zorgt voor een thermische behaaglijkheid en een gezond kamerklimaat.
■ Gereduceerde geurbelasting
■ Comfortabele bediening via de regeling van de warmtepomp/
warmtegenerator
– Volledige parametrering via tekstdisplay
– Tijdprogramma's voor de automatische regeling van de ventilatortrappen
– Aan de behoefte aangepaste debietregeling met bijkomende
sensoren (toebehoren)
– Gemeenschappelijke bediening van warmtegenerator/warmtepomp en ventilatietoestel via toebehoren, bijv. afstandsbediening
Vitotrol of Vitotrol app
■ Evenwichtige vochthuishouding voorkomt bouwschade.
■ Meer veiligheid tegen inbraak en bescherming tegen lawaai door
gesloten vensters
32
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■ Filtering van de buitenlucht — belangrijk voor mensen met een
allergie
■ Zuinige gelijkstroommotoren met constant debiet en balansregeling houden de luchtstroom onafhankelijk van de statische druk
constant.
■ Zeer hoogendement verlaagt de ventilatiewarmtebehoefte tot een
minimum en verlaagt de stookkosten.
■ Door herkenning van de bevriezingsgraad gering stroomverbruik
bij vorstbescherming
■ Hydraulisch naverwarmingsregister met geïntegreerde regeling
voor toevoerluchttemperering tot 52 °C via warmtepomp (toebehoren)
■ Ventilatietoestellen met enthalpiewarmtewisselaar ondersteunen
de evenwichtige vochthuishouding in het gebouw.
■ Geschikt voor passiefhuis

VITOVENT
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Vitovent 300-F (vervolg)
■ Actieve filterbewaking maakt een aan de behoefte aangepaste filtervervanging en verlaagt de werkingskosten.
■ Inbedrijfstelling en parametrering met zelfregulerend debiet

Toestand bij levering
Compacte ventilatietoestellen met luchtdebiet tot 280 m3/h
■ Type H32S A280 met tegenstroomwarmtewisselaar voor de warmteterugwinning
– Kleur wit: Best.nr. Z011 432
– Kleur vitozilver: Best.nr. Z012 121
■ Type H32E B280 met enthalpiewarmtewisselaar voor de warmteen vochtterugwinning.
– Kleur wit: Best.nr. Z014 585
– Kleur vitozilver: Best.nr. Z014 586
■ Behuizing van staalplaat, poedergecoat
■ 2 gelijkstroomventilatoren met constant debiet- en balansregeling.
Inbedrijfstelling en parametrering met zelfregulerend debiet

■ Vier aansluitingopeningen DN 160, warmtebrugvrij
■ Buitenluchtfilter F7, luchtafvoerfilter G4 (nach EN 779)
■ Buitenlucht- en afvoerluchtfilter F7/G4 bij type H32S A280 (conform EN 779)
■ Buitenlucht- en afvoerluchtfilter F7/M5 bij type H32E B280 (conform EN 779)
■ Automatische zomerbypass, temperatuurgestuurd
■ Elektrisch voorverwarmingsregister (volgens behoefte geregeld tot
max. 1,5 kW)
■ Condenswaterslang, in het toestel aangesloten
■ Netaansluitkabel 1,3 m
■ Aansluitset Vitocal (verbindingsleiding, lengte 6 m)

Functie
Systeemcombinaties van warmtepomp en Vitovent 300-F
Warmtepomp
Type
Best.nr. systeemcombinatie
Vitocal 200-A
AWCI-AC 201.A07
Z012 796
AWCI-AC 201.A10
Z012 797
Vitocal 222-S
AWT-AC 221.A04
Z012 798
AWT-AC 221.A05
Z013 749
AWT-AC 221.A07
Z012 799
AWT-AC 221.A10
Z012 800
AWT-AC 221.B10
Z012 801
AWT-AC 221.B13
Z012 802
AWT-AC 221.B16
Z013 750
Vitocal 242-S
AWT-AC 241.A04
Z012 803
AWT-AC 241.A05
Z013 751
AWT-AC 241.A07
Z012 804
AWT-AC 241.A10
Z012 805
AWT-AC 241.B10
Z012 806
AWT-AC 241.B13
Z012 807
AWT-AC 241.B16
Z013 752

5619 747 B/fl

Inzetbaar in combinatie met warmtepompen en hybride compacte
toestellen met warmtepompregeling Vitotronic 200, type WO1C,
bijv.:
■ Vitocal 200-A
■ Vitocal 200-S
■ Vitocal 222-S en Vitocal 242-S
■ Vitocal 222-G en Vitocal 242-G
■ Vitocaldens 222-F
■ Vitolacaldens 222-F
■ Vitocal 250-S
■ Vitocal 300-A, type AWO-AC 301.B
■ Vitocal 300-G, type BW 301.B
■ Vitocal 333-G
■ Vitocal 343-G

VITOVENT
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Vitovent 300-F (vervolg)
5.2 Technische gegevens
Gegevens
Type
Max. luchtdebiet
Max. extern drukverlies bij max. debiet
Fabrieksinstelling van het luchtdebiet

H32E B280
280
170

280
170

m3/h

85

85

m3/h

120

120

m3/h

170

170

Intensieve ventilatie (
)
Instelbereiken van het luchtdebiet

m3/h

215

215

1

m3/h

85

Basisventilatie (

1

)

Gereduceerde ventilatie (
Nominale ventilatie (

3

2

)

)

4

Basisventilatie (

)

Gereduceerde ventilatie (
Nominale ventilatie (

3

2

)

)

Intensieve ventilatie ( 4 )
Luchtinlaattemperatuur
Min.
Max.
Vochtigheid
Max. relatieve luchtvochtig ruimte
Max. absolute afvoerluchtvochtigheid
Behuizing
Materiaal
Kleur
Materiaal van de vormdelen voor geluids- en warmte-isolatie
Afmetingen zonder aansluitopening
Totale lengte (diepte)
Totale breedte
Totale hoogte
Totaal gewicht
Aantal EC-radiaalventilatoren
Met constante debietregeling, eenzijdig zuigend, met voorwaarts gebogen schoepen
Filterklasse conform DIN EN 779
Buitenluchtfilter
Afvoerluchtfilter
Warmterecuperatie
Temperatuurwijzigingsgraad volgens ErP
Rendement*3
Rendement conform DIBt
Rendement volgens PHI
Materiaal tegenstroom-/enthalpiewarmtewisselaar
Vochtwijzigingsgraad
Nominale spanning
Max. elektr. opgenomen vermogen
Werking zonder voorverwarmingsregister
Werking met elektrisch voorverwarmingsregister (leveringsomvang)
Energie-efficiëntieklasse volgens EU-verordening nr. 1254/2014
– Handbesturing

m3/h

95 tot
min 10
105 tot 270

m3/h
m3/h
°C
°C
%
g/kg

mm
mm
mm
kg

%
%
%
%
%

W
W

85
3

3

vermeerderd met 10 tot 280
–20
35

–20
35

70
12

70
12

Staalplaat
Vitozilver/wit
EPP

Staalplaat
Vitozilver/wit
EPP

680
400
1486
80
2

680
400
1486
80
2

F7
G4

F7
M5

88
Tot 98
85
88
PS
—
1/N/PE
230 V/50 Hz

80
Tot 121
108
81
PEM
Tot 81

175
1675

175
1675

—

—

– Tijdbesturing

A

B

– Centrale behoeftebesturing

A

A

—

—

– Besturing volgens plaatselijke behoefte
Elektrisch voorverwarmingsregister (leveringsomvang)
■ Max. vermogen 1500 W
■ Nom. spanning 230 V~

*3
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H32S A280
m3/h
Pa

Niet gecorrigeerd rendement, gemeten in navolging van de richtlijnen van de DIBt
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Vitovent 300-F (vervolg)
Geluidsvermogen
Aanwijzing
Meting van het geluidsvermogen:
■ In de opstellingsruimte conform EN 13141-7:2011-01 en
EN ISO 3741:2009-11 (testinrichting)
■ In het leidingsysteem conform EN 13141-7:2011-01 en
EN ISO 5136:2003-10 (testinrichting)
Geluidsvermogen Vitovent 300-F
Ventilatietrap Luchtdebiet
in m3/h
Vitovent 300-F Normale wer(meting in de
king
stookruimte)
(nominale ventilatie)
Intensieve
werking
BuitenluchtNormale weraansluiting
king
(nominale ventilatie)
Intensieve
werking
Luchttoevoer- Normale weraansluiting
king
(nominale ventilatie)
Intensieve
werking
LuchtafvoerNormale weraansluiting
king
(nominale ventilatie)
Intensieve
werking
UitlaatluchtNormale weraansluiting
king
(nominale ventilatie)
Intensieve
werking

Drukverlies
leidingsysteem in Pa
170
100

63
37,0

Geluidsvermogenniveau in dB(A)
bij octaaf-middenfrequentie in Hz
125
250
500
1000
2000 4000
39,7
41,1
42,9
41,7
41,1
31,4

8000
22,6

48,5

215

169

39,4

43,6

44,6

46,3

46,4

44,8

36,2

26,4

52,4

170

100

36,0

39,6

38,8

37,1

36,7

25,6

15,9

10,9

44,9

215

169

50,1

53,7

52,6

50,9

50,5

43,4

32,8

24,0

58,9

170

100

51,7

52,2

50,4

53,6

56,5

47,3

43,7

38,3

60,8

215

169

59,8

66,7

66,3

66,8

68,1

64,8

60,4

57,3

74,2

170

100

44,5

40,5

38,8

37,0

32,3

23,7

18,3

11,5

47,3

215

169

53,0

58,7

54,6

52,2

47,4

44,0

39,5

34,4

61,7

170

100

45,3

45,9

45,2

49,2

51,4

44,2

38,0

30,8

55,6

215

169

55,3

61,9

64,4

67,6

71,3

68,1

63,0

60,1

75,2

Totaal

5619 747 B/fl

Aanwijzing
Andere werkingsomstandigheden, bijv. hogere drukverliezen in het
leidingsysteem of een hoger debiet leiden evt. tot afwijkende
geluidsvermogens.
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Vitovent 300-F (vervolg)

1534

Afmetingen

260

F

680

400

A
B
C
D
E

A Uitlaatlucht (DN 160)
B Toevoerlucht (DN 160)
C Leidingdoorvoer voor elektrisch voorverwarmregister (in levering inbegrepen)
D Afvoerlucht (DN 160)

E Buitenlucht (DN 160)
F Opening voor de condenswaterleiding
(Condenswaterafvoerhoek van binnen liggend, slangaansluiting
binnen-Ø 12 mm)

Aanwijzing
Zijdelingse minimumafstand bij de opstelling in acht nemen: Zie
pagina 57.

Toestelkarakteristieken
Het leidingsysteem mag noch in de luchttoevoer/buitenlucht noch in
de afgewerkte lucht het externe drukverlies volgens de kenlijnen
overschrijden. Dimensionering van het ventilatietoestel en berekening van het luchtdebiet en drukverlies zie vanaf pagina 70.

Aanwijzing
Het opgenomen vermogen van de ventilatoren is variabel en hangt
af van het debiet en het drukverlies in het leidingsysteem.
5619 747 B/fl
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513
378
243
108

274
126
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Vitovent 300-F (vervolg)

E

F
425
qVI

400
375
350
325
300

qMP

oO

275
250
225
q-T

zT

200

qMW
D

175
qXI

Extern drukverlies Pa

150

A
B
C
D

rE A

125
100

C
qYR

tU
uT

eE

75
rE
rP
eI

wO
wR

25
0

qCT

20

50
75
Debiet in m³/h

23

100

125

B

q-W

zO

50

qBW

zR

150

175

Aanbevolen dimensioneringsbereik (nominale ventilatie)
Max. extern drukverlies 100 Pa
Max. extern drukverlies 150 Pa
Max. extern drukverlies 200 Pa

200

225

250

275

300

E Max. extern drukverlies 300 Pa
F Max. extern drukverlies 400 Pa
x Elektrisch opgenomen vermogen Vitovent 300-F in W, bijv.
rE = 43 W

Aanwijzing
Bij de dimensionering de vereisten aan de geluidsbescherming in
acht nemen.

6

Installatietoebehoren
6.1 Overzicht

5619 747 B/fl

Best.-nr.

Bedieningseenheden: Zie pagina 38.
Bedieningsdeel
Z014 598
Trapschakelaar
ZK02 593
Aansluitset Vitocal
ZK01 766
Toebehoren debietregeling: Zie pagina 39.
Vochtsensor (centraal)
ZK02 539
CO2-/vochtigheidssensor
7501 978
Afstandsbedieningen: Zie pagina 40.
Draadloze bedieningsschakelaar
ZK01 374
met draadloze ontvanger
Draadloze bedieningsschakelaar
ZK01 375
zonder draadloze ontvanger
VITOVENT

Vitovent 200-C,
type
H11S
H11E
A200
A200

Vitovent 300-W, type
H32S
B300
X

X
X

H32E
B300
X

H32S
B400
X

H32E
B400
X

Vitovent
Vitovent 300-F,
300-C, type type
H32S B150 H32S
H32E
A280
B280
X

X
X
X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

é

é

X

X
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Installatietoebehoren (vervolg)
Best.-nr.

Vitovent 200-C,
type
H11S
H11E
A200
A200

Toebehoren: Zie pagina 40.
Voorverwarmregister elektrisch
ZK01 769
Voorverwarmingsregister elekZK01 382
trisch DN 125
Voorverwarmingsregister elek7521 195
trisch DN 160
Voorverwarmingsregister elek7521 196
trisch DN 180
Enthalpiewarmtewisselaar
ZK01 722
Enthalpiewarmtewisselaar
ZK01 796
Enthalpiewarmtewisselaar
ZK01 797
Droge sifon
ZK01 822
Naverwarmingsregister hydrau7502 405
lisch
Verwarmingswaterbuffer 25 l
7502 407
Montagesokkel
7521 200
Aansluitset koelmiddelleidingen
ZK02 403
Buitenlucht- en afvoerluchtfilter: Zie pagina 44.
Fijnfilterset F7/G4
ZK01 767
Fijnfilterset F7/G4
7521 198
Fijnfilterset F7/G4
ZK01 378
Fijnfilterset F7/G4
7502 467
Fijnfilterset F7/M5
ZK02 584
Fijnfilterset F7/M5
ZK02 576
Fijnfilterset F7/M5
ZK02 577
Grove filterset G4/G4
ZK01 768
Grove filterset G4/G4
7521 197
Grove filterset G4/G4
ZK01 379
Buitenluchtfilterkast
ZK01 262
Buitenluchtfilterkast
ZK01 263
Buitenluchtfilterkast
ZK01 264
Reservefilter F7 voor buitenlucht- 7173 846
filterkast

X

Vitovent 300-W, type
H32S
B300

H32E
B300

H32S
B400

H32E
B400

Vitovent
Vitovent 300-F,
300-C, type type
H32S B150 H32S
H32E
A280
B280

X
X
X

X

X

X
X

X

é

X

X
X

é
X

X
X

é
X

X

X

X

X

X

X

é

X
X

X
X

X

X

X

X

X
X

X
X
X

X
X

X
X

X
X
X

X
X
X

X
X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X Toebehoren
é Leveringsomvang

6.2 Bedieningseenheden
Bedieningsdeel
Voor Vitovent 300-W en Vitovent 300-C
Best.nr. Z014 598
■ Verlicht, digitaal bedieningsdeel met tekstdisplay
■ Trapschakelaar
■ Tijdprogramma's met dag- en weekprogramma
■ Programmakeuzeschakelaar
■ Filterwisselindicatie

39

Aanwijzing
Besturingstype volgens ErP-richtlijn: Tijdbesturing
3

Uitvoerige informatie over de regeling/bedieningseenheid
Vitovent 300-C/Vitovent 300-W: Zie pagina 80.
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Installatietoebehoren (vervolg)
Trapschakelaar
Voor Vitovent 200-C

Uitvoerige informatie over de regeling/bedieningseenheid
Vitovent 200-C: Zie pagina 77.

Best.nr. ZK02 593
■ Digitale 4-trapschakelaar
■ Verlichte segmentindicatie
■ Filterwisselindicatie
■ Opbouw- en inbouwmontage
Aanwijzing

80

50

Besturingstype volgens ErP-richtlijn: Handbesturing

15

0

Aansluitset Vitocal
Voor Vitovent 200-C en Vitovent 300-F
Best.nr. ZK01 766
Verbindingsleiding tussen Vitovent en warmtepompregeling
Vitotronic 200, type WO1C, lengte 6 m
■ Voor de bediening van Vitovent 200-C via de warmtepompregeling
Vitotronic 200, type WO1C
■ Gemeenschappelijk gebruik van toebehoren, bijv. Vitotrol en
Vitotrol app

Aanwijzing
Besturingstype volgens ErP-richtlijn: Tijdbesturing
Uitvoerige informatie m.b.t. regeling/bedieningseenheid
■ Vitovent 200-C: Zie pagina 77.
■ Vitovent 300-F: Zie pagina 83.

6.3 Toebehoren debietregeling
Vochtsensor (centraal)
Voor Vitovent 300-W en Vitovent 300-C

Aanwijzing

ø 12
ø 17,7

ø 35,5

33

,5

5619 747 B/fl

Besturingstype volgens ErP-richtlijn: Centrale behoeftebesturing

69

Best.nr. ZK02 539
■ Installatie in het EPP-afvoerluchtkanaal (verzamelleiding)
■ Werking van het ventilatietoestel met het minimaal vereiste luchtdebiet voor de afvoer van vocht uit de woonruimte
■ Tot 10 % energiebesparing door automatische regeling

6

36

VITOVENT
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Installatietoebehoren (vervolg)
CO2-/vochtsensor
Voor Vitovent 300-W, Vitovent 300-C en Vitovent 300-F
30

Best.nr. 7501 978

95

Voor de regeling van het ventilatietoestel afhankelijk van de CO2concentratie of de luchtvochtigheid
■ Montage in de ruimte
■ 1 sensor voor de gecombineerde meting van de luchtvochtigheid
en de CO2-concentratie
■ Werking van het ventilatietoestel met het minimaal vereiste luchtdebiet voor de afvoer van luchtvochtigheid en CO2 uit de woonruimte
■ Tot 10 % energiebesparing door automatische regeling
0

10

Aanwijzing
Besturingstype volgens ErP-richtlijn: Centrale behoeftebesturing

6.4 Afstandsbedieningen
Draadloze bedieningsschakelaar
Voor Vitovent 300-W en Vitovent 300-C
Draadloze bedieningsschakelaar
– Met draadloze ontvanger
– Zonder draadloze ontvanger

82
56

Best.nr.

15

ZK01 374
ZK01 375

■ 2-trapschakelaar incl. batterijen
■ Bij kortstondige schakeling van het ventilatietoestel naar intensieve ventilatie
■ Bediening van een ventilatietoestel via 6 draadloze bedieningsschakelaars parallel aan het bedieningsdeel

82
56

Aanwijzing
1 draadloze ontvanger moet in het ventilatietoestel gemonteerd worden.

6
6.5 Toebehoren
Voorverwarmingsregister elektrisch
Voor Vitovent 200-C

17

3

Best.nr. ZK01 769

5619 747 B/fl

99

3

24

Voor de inbouw in het ventilatietoestel
■ Traploze aan de behoefte aangepaste vermogensregeling tot max.
1,5 kW
■ Garandeert de doorlopende, uitgebalanceerde werking van het
ventilatietoestel bij koude buitentemperaturen (toepassing passiefhuis).

40
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Installatietoebehoren (vervolg)
Voorverwarmingsregister elektrisch
Voor Vitovent 300-C

12

5

Best.nr. ZK01 382
19

Passend voor het aansluitstuk DN 125 van het ventilatietoestel
■ Extra voorverwarmingsregister voor een doorlopende, uitgebalanceerde werking van het ventilatietoestel bij erg koude buitentemperaturen (toepassing passiefhuis)
■ Stekkerklaar bedraad
■ Met elektronische regeling tot max. 1 kW

12

12

2

52
8

61

2

5

Aanwijzing
Drukverlies komt overeen met de waarde voor EPP-buis DN 125:
Zie planningsaanwijzing ”Luchtverdeelsysteem”.

Voorverwarmingsregister elektrisch
Voor Vitovent 300-W
Best.-nr.

0

7521 195
7521 196

290

DN 180

Ventilatietoestel
Vitovent 300-W, type
H32S B300 of H32E B300
Vitovent 300-W, type
H32S B400 of H32E B400

31

Aansluiting
DN 160

Passend voor het aansluitstuk van het ventilatietoestel
■ Stekkerklaar bedraad
■ Met elektronische regeling tot max. 1 kW
Aanwijzing
Drukverlies komt overeen met de waarde voor EPP-buis met de
betreffende nominale breedte: Zie planningsaanwijzing ”Luchtverdeelsysteem”.

Enthalpiewarmtewisselaar
Voor Vitovent 200-C, Vitovent 300-W en Vitovent 300-F
■ Voor de recuperatie van warmte en vochtigheid uit de afvoerlucht
■ Wordt i.p.v. de in de levering inbegrepen tegenstroomwarmtewisselaar gemonteerd.

6

■ Reinigbaar (uitwasbaar)
■ Antibacteriële werking
■ Zorgt voor een lagere bevriesgrens van de wearmtewisselaar.

Droogsifon
Voor alle ventilatietoestellen

5619 747 B/fl

Best.nr. ZK01 822
■ Onderhoudsvrije sifon voor condenswaterafvoer
■ Verhindert fout luchtaanzuiging van het ventilatietoestel en geurvorming in het luchtverdeelsysteem bij uitdroging.
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Installatietoebehoren (vervolg)
C
A

B

A Slangaansluiting 7 18 mm
B Afvalwaterleiding DN 40, z. B. HT-buis (door de installateur te
plaatsen) met verval
C Condenswaterafvoeraansluiting AG 1¼
Aanwijzing
Aansluiting aan afvalwaterleiding moet luchtdicht uitgevoerd worden.

Naverwarmingsregister hydraulisch
Voor Vitovent 300-F
Best.nr. 7502 405

55

Voor de inbouw in het ventilatietoestel
■ Met 2 flexibele hydraulische aansluitleidingen (lengte 1250 mm)
■ Als luchttemperering in passieve huizen inzetbaar
■ Maakt luchttoevoertemperaturen tot 52 °C mogelijk.
32

4
5

17
28

Vermogensdiagram naverwarmingsregister hydraulisch
Zie pagina 63.
Drukverlies naverwarmingsregister hydraulisch

10

1

0,1

5
Luchtdebiet in m³/h
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100

300

5619 747 B/fl

Drukverlies in Pa

6

VITOVENT

Installatietoebehoren (vervolg)
Verwarmingswaterbuffer (25 l)
Voor Vitovent 300-F
Best.nr. 7502 407
■ Voor de inbouw in het ventilatietoestel
■ Voor het garanderen van het minimale debiet in het verwarmingscircuit in combinatie met hydraulisch naverwarmingsregister.

6

208

13

Aanwijzing
Als de kamerverwarming alleen via het ventilatieverwarmingscircuit
gebeurt, moet de verwarmingswaterbuffer ingebouwd worden.

46

8
27

2

Montagesokkel
Voor Vitovent 300-W
Best.nr. 7521 200
Voor de bodemopstelling van het ventilatietoestel

0

66

8

393

52

Aansluitset koelmiddelleidingen
Voor Vitovent 300-F

6

Best.nr. ZK02 403
Voor de aansluiting van de Vitocal 222-S/242-S in combinatie met
Vitovent 300-F bij hoekopstelling

5619 747 B/fl

Montage aan Vitocal 222-S/242-S
Lange zijde van de buisbochtstukken kan naar keuze naar boven,
links of rechts wijzen.
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Installatietoebehoren (vervolg)
6.6 Buitenlucht- en luchtafvoerfilter
Fijnfilterset
Set voor 1 filterwissel
Ventilatietoestellen zonder enthalpiewarmtewisselaar
– 1 buitenluchtfilter F7
Best.nr.
– 1 luchtafvoerfilter G4
Ventilatietoestellen met enthalpiewarmtewisselaar
– 1 buitenluchtfilter F7
Best.-nr.
– 1 afvoerluchtfilter M5

Vitovent 200-C

Vitovent 300-W

Vitovent 300-C

Vitovent 300-F

ZK01 767

7521 198

ZK01 378

7502 467

ZK02 584

ZK02 576

—

ZK02 577

Groffilterset
Set voor 1 filterwissel
Ventilatietoestellen zonder enthalpiewarmtewisselaar
– 1 buitenluchtfilter G4
Best.nr.
– 1 luchtafvoerfilter G4

Vitovent 200-C

Vitovent 300-W

ZK01 768

Vitovent 300-C

7521 197

Vitovent 300-F

ZK01 379

—

Buitenluchtfilterkast
Aansluittoebehoren (leveringsomvang)
– 2 verloopstukken DN 160/125, best.nr. 7249 108
– 2 verbindingsmoffen DN 160 (EPP), best.nr. 7501 771
– 2 verloopstukken DN 180/160, best.nr. 7373 030
■ Aansluiting DN 160 voor de inbouw in de buitenluchtleiding
■ Bij gebruik van de buitenluchtfilterkast kan de interne buitenluchtfilter van het ventilatietoestel eruit worden gehaald.

Voor ventilatietoestel
Vitovent 200-C, Vitovent 300-C
Vitovent 300-W, type H32S B300/H32E B300,
Vitovent 300-F
Vitovent 300-W, type H32S B400/H32E B400

65

0

⃞3

Best.-nr.
ZK01 262
ZK01 263
ZK01 264

40

60
Ø1
0
21

Ø

Onderdelen:
■ Geïsoleerde behuizing van kunststof (EPP, zwart)
■ Zakfilter F7 (pollenfilter)

5619 747 B/fl
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Installatietoebehoren (vervolg)
Drukverlies buitenluchtfilterkast

70

60

50

40

30

Drukverlies in Pa

20

10

0

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Luchtdebiet in m³/h
Reservefilter F7 voor buitenluchtfilterkast
Best.nr. 7173 846
2 zakfilters F7 voor buitenluchtfilterkast

Planningsaanwijzingen Vitovent 200-C
7.1 Opstelling
Vereisten aan de opstelling
■ Het ventilatietoestel bij voorkeur binnen het luchtdichte en geïsoleerde gebouw opstellen.
■ Het ventilatietoestel in een droge, vorstvrije ruimte opstellen.
■ Het ventilatietoestel kan aan het plafond of aan de wand hangend
worden gemonteerd.
■ Korte kabeldoorvoer naar de luchtafvoer- en luchttoevoerzones
aanhouden.
■ Toevoer- en afvoerluchtleidingen, die door niet verwarmde zones
van het gebouw lopen, moeten met dampdiffusiedichte materialen
worden geïsoleerd. Als EPP-buizen of EPP-bochtstukken worden
gebruikt, is deze maatregel niet nodig.
■ Voor de netaansluiting is een geaard stopcontact vereist.
■ De bedieningseenheid aan een centrale plaats monteren, bijv.
Woonkamer
■ De condenswaterafvoer moet met intervallen aan een afvoerleiding worden aangesloten.

■ Het ventilatietoestel moet voor onderhoudswerkzaamheden toegankelijk zijn
■ Mogelijke stookruimtes:
– Aparte technische ruimte, stookruime of bijkeuken
– In de woning, los van bescherming behoevende kamers
– Kelder
– Geïsoleerde ruime op de zolder (achtergevel).
Aanwijzing
De geluidswaarden van het toestel en aan de aansluiting in acht
nemen. Om de wettelijke grenswaarden na te komen, afhankelijk
van de opstelling, een geluidsdemper en/of een geluidsontkoppeling
van het toestel voorzien.

5619 747 B/fl

Opstellingsvarianten
Opstelling binnen het luchtdichte en geïsoleerde gebouw
■ Voor iedere woning een apart woningventilatiesysteem plannen.
■ Montage onder het plafond of aan de wand hangend
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7

Planningsaanwijzingen Vitovent 200-C (vervolg)
■ Ventilatietoestel onder het plafond
■ Leidingsysteem onder het plafond of het schuin dak
■ Luchttoevoer en afvoerlucht via kleppen in het plafond en in de
tussenmuren

A

Voordelen
■ Geen onnodige doordringing van het luchtdichte gebouw
■ Slechts één montageniveau voor de luchtverdeling

B
C

D
E

D

C

A

E

B

A
B
C
D
E

Vitovent
Afvoerlucht
Luchttoevoer
Buitenlucht
Uitlaatlucht

Opstelling in een onverwarmde kelder
■ Vlak kanaal in de estrik van de bovenverdieping
■ Luchttoevoer en -afvoer van het gelijkvloers via plafondkleppen
■ Luchttoevoer op de bovenverdieping via vloeruitlaten
■ Luchtafvoer op de bovenverdieping via de tussenwanden
Voordeel
■ Slechts één montageniveau voor de luchtverdeling

B
C

B

Nadelen
■ Het leidingsysteem in onverwarmde zone moet diffusiedicht geïsoleerd worden.
■ Luchttoevoer- en luchtafvoerleiding eventueel in buis DN 160 of
DN 180 uitvoeren.
■ Min. afstand buitenlucht/uitlaatlucht 2 m aanhouden of luchtdebieten via een hoek van het huis scheiden.
■ De kelder moet tegen vorst zijn beschermd.

C

E

D
A

7

Vitovent
Afvoerlucht
Luchttoevoer
Buitenlucht
Uitlaatlucht
5619 747 B/fl

A
B
C
D
E
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Planningsaanwijzingen Vitovent 200-C (vervolg)
Opstelling in een onverwarmde vliering

F

■ Vlak kanaal in de estrik van de bovenverdieping
■ Luchttoevoer en -afvoer van het gelijkvloers via plafondkleppen
■ Luchttoevoer op de bovenverdieping via vloeruitlaten
■ Luchtafvoer op de bovenverdieping via de tussenwanden
■ Buitenlucht via de gevel, afgevoerde lucht via het dak

G

Voordeel
■ Slechts één montageniveau voor de luchtverdeling

A
B
C

B

A
B
C
F
G

Nadelen
■ Alle leidingen in onverwarmde zones moeten diffusiedicht geïsoleerd worden.
■ Luchttoevoer- en luchtafvoerleiding eventueel in rondbuis DN 160
of DN 180 uitvoeren.
■ Min. afstand buitenlucht/uitlaatlucht 2 m aanhouden of luchtdebieten via verschillende kanten van het dak scheiden.
■ De vliering moet tegen vorst zijn beschermd.

C

Vitovent
Afvoerlucht
Luchttoevoer
Uitlaatlucht via het dak
Buitenlucht via de gevel

Maatregelen tegen contactgeluid
Voor de montage aan betonnen plafonds en massieve muren moeten geen extra maatregelen getroffen worden. Het ventilatietoestel
heeft geïntegreerde montagrails.

Advies: Bij de montage aan houten plafonds voor de ontkoppeling
een extra schokdemper voorzien. Het ventilatietoestel niet in het
midden van het plafond plaatsen.

Montagevarianten
Plafondmontage

5619 747 B/fl

7

Aanwijzing
Ventilatietoestel aan het plafond horizontaal uitlijnen, evt. met kleine
intervallen (tot 3 %) in de richting van de condenswaterafvoer.
VITOVENT
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Planningsaanwijzingen Vitovent 200-C (vervolg)
Wandmontage

96

10
82

12

0

14

30
297

297

0
68
12

0

11

338
245

15°

Wandmontage met EPP-buis naar boven

Wandmontage met EPP-buis naar achter

5619 747 B/fl

204

7

Wandmontage op platform met EPP-hoek naar achter
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Planningsaanwijzingen Vitovent 200-C (vervolg)
7.2 Elektrische aansluiting
Netaansluiting
Het ventilatietoestel wordt stekkerklaar geleverd.
Aansluiting aan geaard stopcontact 230 V/50 Hz.

8

Netaansluiting en beschermmaatregelen volgens volgende voorschriften uitvoeren:
■ IEC 60 364-4-41
■ VDE-voorschriften
■ Aansluitvoorwaarden van het lokale energiebedrijf (EVU)

7.3 Filtervervanging
Het ventilatietoestel beschikt over een bewaking van de filters. Na
een jaar verschijnt de melding voor de filter aan de digitale trapschakelaar of aan het bedieningsdeel van de warmtepompregeling.

Planningsaanwijzingen Vitovent 300-W
8.1 Opstelling
Vereisten aan de opstelling

Mogelijke stookruimtes:
■ Aparte technische ruimte, stookruime of bijkeuken
■ Kelder
■ Geïsoleerde ruime op de zolder (achtergevel).

Minimumafstanden

30

30

A
500

■ Het ventilatietoestel bij voorkeur binnen het luchtdichte en geïsoleerde gebouw opstellen.
■ Het ventilatietoestel in een droge, vorstvrije ruimte opstellen.
■ Het ventilatietoestel kan staand (met montagesokkel) of aan de
wand hangend worden gemonteerd.
■ Korte kabeldoorvoer naar de luchtafvoer- en luchttoevoerzones
aanhouden.
■ Toevoer- en afvoerluchtleidingen, die door niet verwarmde zones
van het gebouw lopen, moeten met dampdiffusiedichte materialen
worden geïsoleerd. Als een EPP-buis of -bochtstuk wordt gebruikt,
is deze maatregel niet nodig.
■ Voor de netaansluiting is een geaard stopcontact vereist.
■ Het bedieningsdeel op een centrale plaats monteren, bijv. woonkamer, keuken of hal.
Voor de aansluiting van het bedieningsdeel aan het ventilatietoestel moet een 2-aderige besturingskabel (0,5 mm2, max. lengte
50 m) geïnstalleerd worden.
■ De condenswaterafvoer moet aan een condenswaterleiding aangesloten worden (condenswaterafvoerhoek bij Vitovent 300 niet
verdraaibaar).
■ Het ventilatietoestel moet voor onderhoudswerkzaamheden toegankelijk zijn.

Wandmontage Vitovent 300-W in combinatie met EPP-bochtstuk
90°
Als de uitlaatluchtleiding en/of de buitenluchtleiding met EPP-bochtstukken 90° horizontaal door de achterste wand naar buiten moeten
worden geleid, een compacte buiten- of uitlaatluchtdoorvoer gebruiken (best.nr. ZK01 840 en ZK01 841).

5619 747 B/fl

Aanwijzing
De geluidswaarden op de voortgeleide luchtsteun in acht nemen.
Om de wettelijke grenswaarden na te komen, afhankelijk van de
opstelling, een geluidsdemper voorzien.
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Planningsaanwijzingen Vitovent 300-W (vervolg)

8

0

30

13

13

0

Montage met compacte buiten- of uitlaatluchtdoorvoer
Inbouw met 90° bochtstuk met verbindingsmof

5619 747 B/fl

Aanwijzing
Bij gebruik van de bochtstukken met het best.nr. 7501 767 tot
7501 769 ter plaatse een wandvoorsprong maken (wandafstand
≥ 130 mm).
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Planningsaanwijzingen Vitovent 300-W (vervolg)
Opstellingsvarianten
Opstelling binnen het luchtdichte en geïsoleerde gebouw

8

■ Vlak kanaal in de estrik van de bovenverdieping
■ Luchttoevoer en -afvoer van het gelijkvloers via plafondkleppen
■ Luchttoevoer op de bovenverdieping via vloeruitlaten
■ Luchtafvoer op de bovenverdieping via de tussenwanden
Voordelen
■ Geen onnodige doordringing van het luchtdichte gebouw
■ Slechts één montageniveau voor de luchtverdeling

A
B
C
D
E

Vitovent 300-W
Afvoerlucht
Luchttoevoer
Buitenlucht
Uitlaatlucht

Opstelling in een onverwarmde kelder
■ Vlak kanaal in de estrik van de bovenverdieping
■ Luchttoevoer en -afvoer van het gelijkvloers via plafondkleppen
■ Luchttoevoer op de bovenverdieping via vloeruitlaten
■ Luchtafvoer op de bovenverdieping via de tussenwanden
Voordeel
■ Slechts één montageniveau voor de luchtverdeling

B
C

B

Nadelen
■ Het leidingsysteem in onverwarmde zone moet diffusiedicht geïsoleerd worden.
■ Min. afstand buitenlucht/uitlaatlucht 2 m aanhouden of luchtdebieten via een hoek van het huis scheiden.
■ De kelder moet tegen vorst zijn beschermd.

C

E

D

5619 747 B/fl

A

A
B
C
D
E

Vitovent 300-W
Afvoerlucht
Luchttoevoer
Buitenlucht
Uitlaatlucht
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Planningsaanwijzingen Vitovent 300-W (vervolg)
Opstelling in een onverwarmde vliering
■ Vlak kanaal in de estrik van de bovenverdieping
■ Luchttoevoer en -afvoer van het gelijkvloers via plafondkleppen
■ Luchttoevoer op de bovenverdieping via vloeruitlaten
■ Luchtafvoer op de bovenverdieping via de tussenwanden
■ Buitenlucht via de gevel, afgevoerde lucht via het dak

8

Voordeel
■ Slechts één montageniveau voor de luchtverdeling
Nadelen
■ Het leidingsysteem in onverwarmde zone moet diffusiedicht geïsoleerd worden.
■ Min. afstand buitenlucht/uitlaatlucht 2 m aanhouden of luchtdebieten via verschillende kanten van het dak scheiden.
■ De vliering moet tegen vorst zijn beschermd.

A
B
C
F
G

Vitovent 300-W
Afvoerlucht
Luchttoevoer
Uitlaatlucht via het dak
Buitenlucht via de gevel

Maatregelen tegen contactgeluid
Het ventilatietoestel heeft geluidsabsorberende stelpoten en rubberen rails voor de geluidsontkoppeling. Voor de opstelling van het
ventilatietoestel op betonnen of estrikvloeren en aan massieve wanden behoeven geen extra maatregelen te worden genomen.

Bij de opstelling op houten plafonds wordt een extra ontkoppeling
door een betonnen plaat of schokdempers aanbevolen.
Bij plafonds met houten balken het ventilatietiestel niet in het midden
van het plafond plaatsen.

8.2 Elektrische aansluiting
Netaansluiting
Het ventilatietoestel wordt stekkerklaar geleverd.
Aansluiting aan geaard stopcontact 230 V/50 Hz.
Als ook een elektrisch voorverwarmingsregister gebruikt moet worden, moet nog een extra geaard stopcontact met dezelfde specificatie gebruikt worden.

De netaansluiting en beschermmaatregelen volgens volgende voorschriften uitvoeren:
■ IEC 60 364-4-41
■ VDE-voorschriften
■ Aansluitvoorwaarden van het lokale energiebedrijf (EVU)

8.3 Bedieningsgedeelte
Voor aansluiting van het bedieningsgedeelte is een 2-aderige leiding
met een diameter van minstens 0,5 mm2 nodig.

Bijkomende informatie over het bedieningsdeel: Zie pagina 80.

8.4 Filtervervanging

5619 747 B/fl

Het ventilatietoestel beschikt over een bewaking van de buitenluchten luchtafvoerfilter. Bij vervuiling en ten laatste een jaar na de laatste
vervanging van de filters verschijnt op het display van het bedieningsdeel de indicatie voor het controleren van de filters.
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Planningsaanwijzingen Vitovent 300-W (vervolg)
8.5 Werking met warmterecuperatie
TZU

TAB

TFO

A
B
C
D

De voorverwarming van de buitenlucht vindt plaats door warmterecuperatie uit de afgevoerde lucht.
Het temperatuurafhankelijke rendement ηWRG wordt als volgt berekend:
ηWRG = ((TZU – TAU) / (TAB – TAU)) · 100 [%]
De temperatuur van de toevoerlucht kan daaruit als volgt berekend
worden:
TZU = ηWRG · (TAB – TAU) + TAU

9

Voorbeeld:
Berekening van de toevoerluchttemperatuur voor
Vitovent 300-W
Rendement conform DIBt: 86 %
TAB = +21 °C
TAU = +5 °C
TZU = 0,86 · (+21 – (+5)) + (+5) = 18,8 °C

TAU

Toevoerlucht (TZU)
Uitlaatlucht (TFO)
Buitenlucht (TAU)
Afvoerlucht (TAB)

8.6 Werking zonder warmterecuperatie (bijv. in de zomer)
C Buitenlucht
D Afvoerlucht
E Bypassklep (geopend)

A
D

Bij actieve bypass (bypassklep geopend) wordt het debiet voor
100 % voorbij de warmtewisselaar geleid en gefilterde buitenlucht
wordt in het luchttoevoerbereik geleid.

B
E
C

A Luchttoevoer
B Uitlaatlucht

Planningsaanwijzingen Vitovent 300-C
9.1 Opstelling

5619 747 B/fl

Vereisten aan de opstelling
■ Het ventilatietoestel bij voorkeur binnen het luchtdichte en geïsoleerde gebouw opstellen.
■ Het ventilatietoestel in een droge, vorstvrije ruimte opstellen.
■ Het ventilatietoestel kan aan het plafond of aan de wand hangend
worden gemonteerd.
■ Korte kabeldoorvoer naar de luchtafvoer- en luchttoevoerzones
aanhouden.
■ Toevoer- en afvoerluchtleidingen, die door niet verwarmde zones
van het gebouw lopen, moeten met dampdiffusiedichte materialen
worden geïsoleerd. Als een EPP-buis of -bochtstuk wordt gebruikt,
is deze maatregel niet nodig.
■ Voor de netaansluiting is een geaard stopcontact vereist.

VITOVENT

■ Het bedieningsdeel op een centrale plaats monteren, bijv. woonkamer, keuken of hal.
Voor de aansluiting van het bedieningsdeel aan het ventilatietoestel moet een 2-aderige besturingskabel (0,5 mm2, max. lengte
50 m) geïnstalleerd worden.
■ De condenswaterafvoer moet met intervallen aan een afvoerleiding worden aangesloten.
■ Het ventilatietoestel moet voor onderhoudswerkzaamheden toegankelijk zijn.

VIESMANN

53

Planningsaanwijzingen Vitovent 300-C (vervolg)
Mogelijke stookruimtes:
■ Aparte technische ruimte, stookruime of bijkeuken
■ Kelder
■ Geïsoleerde ruime op de zolder (achtergevel).
Aanwijzing
De geluidswaarden op de voortgeleide luchtsteun in acht nemen.
Om de wettelijke grenswaarden na te komen, afhankelijk van de
opstelling, een geluidsdemper voorzien.

19

0

Wandmontage met EPP-buis DN 125

Opstellingsvarianten
Opstelling binnen het luchtdichte en geïsoleerde gebouw
■ Voor iedere woning een apart woningventilatiesysteem plannen.
■ Montage onder het plafond of aan de wand hangend
■ Ventilatietoestel onder het plafond
■ Leidingsysteem onder het plafond of het schuin dak
■ Luchttoevoer en afvoerlucht via kleppen in het plafond en in de
tussenmuren

A

Voordelen
■ Geen onnodige doordringing van het luchtdichte gebouw
■ Slechts één montageniveau voor de luchtverdeling

B
C

D
E

D

C

A

E

B

A
B
C
D
E

54

Vitovent
Afvoerlucht
Luchttoevoer
Buitenlucht
Uitlaatlucht
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Wandmontage
Als de uitlaatluchtleiding en/of de buitenluchtleiding met EPP-bochtstukken 90° horizontaal door de achterste wand naar buiten moeten
worden geleid, een wandafstand van ≥ 190 mm bewaren. Hiervoor
door de installateur een wandvoorsprong laten opstellen.

5

13
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Planningsaanwijzingen Vitovent 300-C (vervolg)
Opstelling in een onverwarmde kelder
■ Vlak kanaal in de estrik van de bovenverdieping
■ Luchttoevoer en -afvoer van het gelijkvloers via plafondkleppen
■ Luchttoevoer op de bovenverdieping via vloeruitlaten
■ Luchtafvoer op de bovenverdieping via de tussenwanden
Voordeel
■ Slechts één montageniveau voor de luchtverdeling

B
C

B

Nadelen
■ Het leidingsysteem in onverwarmde zone moet diffusiedicht geïsoleerd worden.
■ Luchttoevoer- en luchtafvoerleiding eventueel in buis DN 160 of
DN 180 uitvoeren.
■ Min. afstand buitenlucht/uitlaatlucht 2 m aanhouden of luchtdebieten via een hoek van het huis scheiden.
■ De kelder moet tegen vorst zijn beschermd.

C

E

D
A

A
B
C
D
E

Vitovent
Afvoerlucht
Luchttoevoer
Buitenlucht
Uitlaatlucht

Opstelling in een onverwarmde vliering

F

■ Vlak kanaal in de estrik van de bovenverdieping
■ Luchttoevoer en -afvoer van het gelijkvloers via plafondkleppen
■ Luchttoevoer op de bovenverdieping via vloeruitlaten
■ Luchtafvoer op de bovenverdieping via de tussenwanden
■ Buitenlucht via de gevel, afgevoerde lucht via het dak

G

Voordeel
■ Slechts één montageniveau voor de luchtverdeling

A
B
C

5619 747 B/fl

B

A
B
C
F
G

Nadelen
■ Alle leidingen in onverwarmde zones moeten diffusiedicht geïsoleerd worden.
■ Luchttoevoer- en luchtafvoerleiding eventueel in rondbuis DN 160
of DN 180 uitvoeren.
■ Min. afstand buitenlucht/uitlaatlucht 2 m aanhouden of luchtdebieten via verschillende kanten van het dak scheiden.
■ De vliering moet tegen vorst zijn beschermd.

C

Vitovent
Afvoerlucht
Luchttoevoer
Uitlaatlucht via het dak
Buitenlucht via de gevel
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Planningsaanwijzingen Vitovent 300-C (vervolg)
Maatregelen tegen contactgeluid
Voor de montage op betonnen plafonds en massieve wanden moeten geen extra maatregelen worden genomen. Het ventilatietoestel
beschikt over geluidsabsorberende rubberen buffers.

Advies: Bij de montage op plafonds met houten balken voor de ontkoppeling extra geluidsdempers gebruiken. Het ventilatietoestel niet
in het midden van het plafond plaatsen.

9.2 Elektrische aansluiting
Netaansluiting
De netaansluiting en beschermmaatregelen volgens volgende voorschriften uitvoeren:
■ IEC 60 364-4-41
■ VDE-voorschriften
■ Aansluitvoorwaarden van het lokale energiebedrijf (EVU)

9.3 Bedieningsgedeelte
Voor aansluiting van het bedieningsgedeelte is een 2-aderige leiding
met een diameter van minstens 0,5 mm2 nodig.

Bijkomende informatie over het bedieningsdeel: Zie pagina 80.

9.4 Filtervervanging
Het ventilatietoestel beschikt over een bewaking van de buitenluchten luchtafvoerfilter. Bij vervuiling en ten laatste een jaar na de laatste
vervanging van de filters verschijnt op het display van het bedieningsdeel de indicatie voor het controleren van de filters.

9.5 Werking met warmterecuperatie
TZU

TFO

TAB

TAU

A
B
C
D

Toevoerlucht (TZU)
Uitlaatlucht (TFO)
Buitenlucht (TAU)
Afvoerlucht (TAB)
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De voorverwarming van de buitenlucht vindt plaats door warmterecuperatie uit de afgevoerde lucht.
Het temperatuurafhankelijke rendement ηWRG wordt als volgt berekend:
ηWRG = ((TZU – TAU) / (TAB – TAU)) · 100 [%]
De temperatuur van de toevoerlucht kan daaruit als volgt berekend
worden:
TZU = ηWRG · (TAB – TAU) + TAU
Voorbeeld:
Berekening van de luchttoevoertemperatuur voor Vitovent 300C
Rendement: 89 %
TAB = +21 °C
TAU = +5 °C
TZU = 0,89 · (+21 – (+5)) + (+5) = 19,2 °C

5619 747 B/fl

9

Het ventilatietoestel wordt stekkerklaar geleverd.
Aansluiting aan geaard stopcontact 230 V/50 Hz.
Als ook een elektrisch voorverwarmingsregister gebruikt moet worden, moet nog een extra geaard stopcontact met dezelfde specificatie gebruikt worden.
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Planningsaanwijzingen Vitovent 300-C (vervolg)
9.6 Werking zonder warmterecuperatie (bijv. in de zomer)
C Buitenlucht
D Afvoerlucht
E Bypassklep (geopend)

A
D

Bij actieve bypass (bypassklep geopend) wordt het debiet voor
100 % voorbij de warmtewisselaar geleid en gefilterde buitenlucht
wordt in het luchttoevoerbereik geleid.

B
E
C

10

A Luchttoevoer
B Uitlaatlucht

Planningsaanwijzingen Vitovent 300-F
10.1 Opstelling
Vereisten aan de opstelling

Aanwijzing
Ook de vereisten voor de opstelling van de warmtepomp in acht
nemen. Zie ”Planningsdocumentatie voor warmtepompen”.

5619 747 B/fl

Mogelijke stookruimtes:
■ Aparte technische ruimte, stookruime of bijkeuken op het gelijkvloers
■ Kelder
Aanwijzing
De geluidswaarden op de voortgeleide luchtsteun in acht nemen.
Om de wettelijke grenswaarden na te komen, afhankelijk van de
opstelling, een geluidsdemper voorzien.

VITOVENT

a

Opstelling op willekeurige afstand van een muur

0

400

A

1000

■ Het ventilatietoestel bij voorkeur binnen het luchtdichte en geïsoleerde gebouw opstellen.
■ Vitovent 300-F kan alleen in de buurt van de warmtepomp gemonteerd worden. Lengte van de verbindingsleiding in acht nemen: Zie
pagina 60.
■ Het ventilatietoestel in een droge, vorstvrije ruimte opstellen.
■ Korte kabeldoorvoer naar de luchtafvoer- en luchttoevoerzones
aanhouden.
■ Toevoer- en afvoerluchtleidingen, die door niet verwarmde zones
van het gebouw lopen, moeten met dampdiffusiedichte materialen
worden geïsoleerd. Als een EPP-buis of -bochtstuk wordt gebruikt,
is deze maatregel niet nodig.
■ Voor de netaansluiting is een geaard stopcontact vereist.
■ De condenswaterafvoer moet aan een afvoerleiding worden aangesloten.
■ Het ventilatietoestel moet voor onderhoudswerkzaamheden toegankelijk zijn.
■ De afstandsbediening (toebehoren bij de warmtepomp) moet op
een centrale plaats worden gemonteerd zoals bijv. een woonkamer, een keuken of een hal.
■ Wij raden u aan de buizen weg van het toestel te leiden: Aansluitset voor Vitovent 300-F, best.nr. ZK01 384

Voorbeeld voor opstelling links aan een muur
A Vitovent 300-F
a ≥ 80 mm
80 mm ≤ a ≤ 150 mm:
■ Uitlaatluchtleiding (EPP-buis/bochtstuk) kan niet horizontaal door
de achterste wand naar buiten gevoerd worden.
a ≥ 150 mm:
■ Uitlaatluchtleiding (EPP-buis/bochtstuk) kan horizontaal door de
achterste wand naar buiten gevoerd worden. EPP-bochtstuk 90°
gebruiken.
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Planningsaanwijzingen Vitovent 300-F (vervolg)
Opstelling zonder tussenruimte links of rechts naast de warmtepomp

a

a ≥ 150 mm:
■ Uitlaatluchtleiding (EPP-buis/bochtstuk) kan horizontaal door de
achterste wand naar buiten gevoerd worden. EPP-bochtstuk 90°
gebruiken.

20

400

1000

B

A

Voorbeeld voor opstelling zonder tussenruimte rechts naast de
warmtepomp
A Vitovent 300-F
B Warmtepomp
a ≥ 80 mm

Opstellingsvarianten
Opstelling binnen het luchtdichte en geïsoleerde gebouw
■ Vlak kanaal in de estrik van de bovenverdieping
■ Luchttoevoer en -afvoer van het gelijkvloers via plafondkleppen
■ Luchttoevoer op de bovenverdieping via vloeruitlaten
■ Luchtafvoer op de bovenverdieping via de tussenwanden

E

Voordelen
■ Geen onnodige doordringing van het luchtdichte gebouw
■ Slechts één montageniveau voor de luchtverdeling

B
C

D

B

C

A

A
B
C
D
E

Vitovent 300-F
Afvoerlucht
Luchttoevoer
Buitenlucht
Uitlaatlucht

5619 747 B/fl
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80 mm ≤ a ≤ 150 mm:
■ Uitlaatluchtleiding (EPP-buis/bochtstuk) kan niet horizontaal door
de achterste wand naar buiten gevoerd worden.
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Planningsaanwijzingen Vitovent 300-F (vervolg)
Opstelling in een onverwarmde kelder
■ Vlak kanaal in de estrik van de bovenverdieping
■ Luchttoevoer en -afvoer van het gelijkvloers via plafondkleppen
■ Luchttoevoer op de bovenverdieping via vloeruitlaten
■ Luchtafvoer op de bovenverdieping via de tussenwanden
Voordeel
■ Slechts één montageniveau voor de luchtverdeling

B
C

B

Nadelen
■ Het leidingsysteem in onverwarmde zone moet diffusiedicht geïsoleerd worden.
■ Min. afstand buitenlucht/uitlaatlucht 2 m aanhouden of luchtdebieten via een hoek van het huis scheiden.
■ De kelder moet tegen vorst zijn beschermd.

C

E

D

10

A

A
B
C
D
E

Vitovent 300-F
Afvoerlucht
Luchttoevoer
Buitenlucht
Uitlaatlucht

10.2 Elektrische aansluiting
De elektrische leidingen zijn in toestand bij levering in het ventilatietoestel aangesloten an aan de achterkant van het toestel naar buiten
geleid.

A

B

A Netaansluitleiding, 3-aderig
B Verbindingsleiding naar de warmtepomp met stekker (modbus)

5619 747 B/fl

Netaansluiting
De netaansluiting (lengte 1,3 m) op aansluitstopcontact op het toestel met netspanning (230 V/50 Hz) aansluiten. Een afzonderlijke
beveiliging is vereist.

VITOVENT

De netaansluiting en de veiligheidsmaatregelen conform de volgende voorschriften uitvoeren:
■ IEC 60 364-4-41
■ VDE-voorschriften
■ Aansluitvoorwaarden van het lokale energiebedrijf (EVU)
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Planningsaanwijzingen Vitovent 300-F (vervolg)
Aansluiting aan de warmtepomp
De verbindingsleiding naar de warmtepomp (lengte 4,4 m) wordt met
een stekker in de warmtepomp aangesloten.

De verbindingsleiding kan door de installateur tot max. 20 m verlengd worden. Leiding 3 G, 1 mm2 gebruiken.

10.3 Filtervervanging
Vitovent 300-F beschikt over een actieve bewaking van de ingebouwde buitenlucht-, luchttoevoer- en luchtafvoerfilter. Als de filters
vervuild zijn, ten laatste echter na een jaar verschijnt op het display
van de warmtepompregeling de indicatie voor het vervangen van de
filters.

10.4 Werking met warmterecuperatie
De voorverwarming van de buitenlucht vindt plaats door warmterecuperatie uit de afgevoerde lucht.
Het temperatuurafhankelijke rendement ηWRG wordt als volgt berekend:
ηWRG = ((TZU – TAU) / (TAB – TAU)) · 100 [%]
De temperatuur van de toevoerlucht kan daaruit als volgt berekend
worden:
TZU = ηWRG · (TAB – TAU) + TAU

C

B

TAU

TFO

10

D

A

TAB

TToe

A
B
C
D

Voorbeeld:
Berekening van de toevoerluchttemperatuur voor
Vitovent 300-F
Rendement conform DIBt: 83 %
TAB = +21 °C
TAU = +5 °C
TZU = 0,83 · (+21 – (+5)) + (+5) = 18,8 °C

Toevoerlucht (TZU)
Uitlaatlucht (TFO)
Buitenlucht (TAU)
Afvoerlucht (TAB)

10.5 Werking zonder warmterecuperatie (bijv. in de zomer)
C Buitenlucht
D Afvoerlucht
E Bypassklep (gesloten)

B
C

Bij actieve bypass (bypassklep gesloten) wordt het debiet voor
100 % voorbij de warmtewisselaar geleid en gefilterde buitenlucht
wordt in het luchttoevoerbereik geleid.

A
E
D

5619 747 B/fl

A Toevoerlucht
B Uitlaatlucht
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Planningsaanwijzingen Vitovent 300-F (vervolg)
10.6 Gebruik in passiefhuis
In het passiefhuis is het wegens de geringe stooklast van ca.
10 W/m2 mogelijk om het max. dagelijkse gemiddelde verwarmingsvermogen via toevoerluchtopwarming te dekken. Een vereiste hiervoor is een hoge thermische kwaliteit van het gehele omhullende
oppervlak inclusief de ramen. Naast de isolatie en het ontbreken van
een koudebrug is de luchtdichtheid van het omhullende oppervlak
een essentiële eis voor het functioneren van het passiefhuis. Alleen
als infiltratie of exfiltratie overwegend kan worden geminimaliseerd,
kan de gecontroleerde ventilatie met warmterecuperatie efficiënt
werken, de stooklast gering gehouden en voor behaaglijkheid
gezorgd worden.
Overeenkomstig hoge oppervlaktetemperaturen zorgen dan voor
behaaglijkheid, ook als er geen compenserende verwarmingsoppervlakken bij vensters of buitenwand zijn geïnstalleerd. Voor verhoogd
comfort is een kleine radiator in de luchtafvoerruimtes zinvol, bijv. in
de badkamer.

Vitovent 300-F is geschikt voor het gebruik in een passiefhuis. De
hydraulische combinatie uit Vitovent 300-F en de warmtepomp
maakt een efficiëntie luchttoevoeropwarming mogelijk. Bijkomende
radiatoren/verwarmingsoppervlakken kunnen parallel door de warmtepomp gevoed worden.
Voor de vereisten aan een passiefhuis en de daarin geïnstalleerde
huistechniek zie pagina 65.
Aanwijzing
Of het gebouw uitsluitend via een luchttoevoeropwarming verwarmd
kan worden, moet via de projecteringsdocumenten van het PHPP*4
aangetoond worden.

10.7 Werking met hydraulisch naverwarmingsregister

10

Het hydraulische naverwarmingsregister wordt als ventilatieverwarmingscricuit A1/VC1 via een warmtepomp met warmtepompregeling
Vitotronic 200, type WO1C gevoed.

Hydraulische integratie
Aanwijzing
De volgende schema's zijn principiële voorbeelden zonder afsluit- en
veiligheidsinrichtingen. De deskundige planning ter plekke wordt
daardoor niet vervangen.

--2--

105

--20--230V--52--

-8/145-

91

-KM-BUS-

Warmtepomp met 3 verwarmingscircuits

93

90
A1

96
--2/212.2--

73
--2/F12-74
--2/225.1--

76
--2/225.1-77

100
M3
103

--105/2-106
--105/20-107

--105/52--

--2/F13--

--2/225.2;3--

70
M2

62
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--2/F4--

1

61

60

*4

passiefhuisprojecteringspakket, zie www.passiv.de.
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Planningsaanwijzingen Vitovent 300-F (vervolg)
Pos.
1
zP
zQ
zW
oP
oQ
oE
oZ
uP
uE
uR

q-P
q-E
q-T
q-Z
q-U

--2--

-KM-BUS-

Warmtepomp met 2 verwarmingscircuits

75

--20--230V--52--

-8/145-

91

93

90
A1

96
--2/212.2--

73
--2/F12-74
--2/225.1--

70
M2

76
--2/225.1-77

--2/F13--

--2/225.2;3--

62

1

--2/F4--

61

60
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uZ
uU

Omschrijving
Warmtegenerator
Interface voor de warmtepomp met warmtepompregeling Vitotronic 200, type WO1C
Verwarmingswaterbuffer
Buffertemperatuursensor BTS
Aanvoertemperatuursensor installatie VTS (optioneel)
Verwarmingscircuit zonder mengklep A1/VC1
Ventilatieverwarmingscircuit met Vitovent 300-F
Afstandsbediening Vitotrol 300-B (voor verwarmingscircuits, toebehoren voor de warmtepomp)
Hydraulisch naverwarmingsregister, in Vitovent 300-F gemonteerd (toebehoren)
CV-pomp
Verwarmingscircuit met mengklep M2/VC2
Vloerverwarmingscircuit/koelcircuit
Aanvoertemperatuursensor
Thermostaat als maximumtemperatuurbegrenzing voor vloerverwarming
– Als dompeltemperatuurregelaar
of
– Als klemtemperatuurregelaar
CV-pomp
Driewegmengklep verwarmingscircuit
Mengklepmotor van de driewegmengklep
Verwarmingscircuit met mengklep M3/VC3 (KM-BUS)
Radiatorverwarmingscircuit M3/VC3
Aanvoertemperatuursensor VTS
Uitbreidingsset mengklep
CV-pomp
Driewegmengklep verwarmingscircuit
Mengklepmotor van de 3-wegmengklep

62
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Planningsaanwijzingen Vitovent 300-F (vervolg)
Pos.
1
zP
zQ
zW
oP
oQ
oE
oZ
uP
uE
uR

uZ
uU
uT

Omschrijving
Warmtegenerator
Interface voor de warmtepomp met warmtepompregeling Vitotronic 200, type WO1C
Verwarmingswaterbuffer
Buffertemperatuursensor BTS
Aanvoertemperatuursensor installatie VTS (optioneel)
Verwarmingscircuit zonder mengklep A1/VC1
Ventilatieverwarmingscircuit met Vitovent 300-F
Afstandsbediening Vitotrol 300-B (voor verwarmingscircuits, toebehoren voor de warmtepomp)
Hydraulisch naverwarmingsregister, in Vitovent 300-F gemonteerd (toebehoren)
CV-pomp
Verwarmingscircuit met mengklep M2/VC2 (KM-BUS)
Vloerverwarmingscircuit/koelcircuit
Aanvoertemperatuursensor
Thermostaat als maximumtemperatuurbegrenzing voor vloerverwarming
– Als dompeltemperatuurregelaar
of
– Als klemtemperatuurregelaar
CV-pomp
Driewegmengklep verwarmingscircuit
Mengklepmotor van de driewegmengklep
Uitbreidingsset mengklep

10

Warmtepomp met 1 verwarmingscircuit
Alleen voor warmtepompen met warmtepompregeling
Vitotronic 200, type WO1C:
■ Vitocal 200-S, type AWB/AWB-AC 201.B04
■ Vitocal 222-S, type AWT-AC 221.A04
■ Vitocal 242-S, type AWT-AC 241.A04

-8/145-

91

93

94
--2/X3.8;3.9--

92
90
A1

Pos.
1

oP
oQ
oW
oE
oR

Omschrijving
Warmtegenerator
Interface voor de warmtepomp met warmtepompregeling
Vitotronic 200, type WO1C
Verwarmingscircuit zonder mengklep A1/VC1
Ventilatiecircuit met Vitovent 300-F
Afstandsbediening Vitotrol 300-B (voor verwarmingscircuits, toebehoren voor de warmtepomp)
Verwarmingswaterbuffer (25 l), in Vitovent 300-F ingebouwd (toebehoren)
Hydraulisch naverwarmingsregister, in Vitovent 300-F gemonteerd (toebehoren)
Vorstbeveiligingsthermostaat (door de installateur te
plaatsen)

1

Luchtdebiet en stooklast
Het berekende luchttoevoerdebiet kan afhankelijk van de ingestelde
aanvoertemperatuur van het verwarmingscircuit A1/VC1 slechts een
bepaalde stooklast dekken.
Als het gebouw een hogere stooklast heeft, moet de stooklast via
een bijkomend hydraulisch verdeelsysteem of via een elektrische
hulpverwarming (door de installateur te plaatsen) gedekt worden.
Het volgende diagram toont de afhankelijkheid van het getransporteerde verwarmingsvermogen van het luchttoevoerdebiet voor verschillende aanvoertemperaturen van het verwarmingscircuit A1/VC1.
Afhankelijk van de buitenluchttemperatuur kan met het hydraulische
naverwarmingsregister voor het volledige gebouw max. 2 kW verwarmingsvermogen in de kamers overgedragen worden (luchtdebiet
205 m3/h, luchttoevoertemperatuur 50 °C, lijn E).

5619 747 B/fl

Er moet voor elke kamer gecontroleerd worden of het ingestelde
luchtdebiet de warmtebehoefte van de kamer kan dekken. Als de

VITOVENT

warmtebehoefte van de kamer hoger is, kan dit door de volgende
maatregelen gecorrigeerd worden:
■ Verhoging van het luchttoevoerdebiet
■ Verhoging van de aanvoertemperatuur voor het verwarmingscircuit
A1/VC1
■ Gebruik van extra warmtebronnen
Bij de systeemcombinaties uit warmtepomp en Vitovent 300-F kunnen het luchttoevoerdebiet en de aanvoertemperatuur voor het verwarmingscircuit A1/VC1 automatisch geregeld worden, afhankelijk
van de warmtebehoefte.
Aanwijzing
Het hydraulische naverwarmingsregister is niet voor de kamerkoeling geschikt.
Bij luchttoevoertemperaturen onder 18 °C kan het aan het naverwarmingsregister tot de vorming van condenswater komen, dat van
daaruit niet afgevoerd kan worden. Dit kan schade aan het toestel
tot gevolg hebben.
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Planningsaanwijzingen Vitovent 300-F (vervolg)
A

B

D

C

Aanvoertemperaturen van het verwarmingscircuit A1/VC1.
A 30 °C
B 35 °C
C 40 °C
D 45 °C
E 50 °C

E

250
200

Luchtdebiet in m³/h

150
100
50
0

0
500
1000
Vermogen in W

1500

2000

2500

3000

Leidingsysteem
Andere eisen aan het leidingsysteem: Zie planningsaanwijzing ”Luchtverdeelsysteem”.

Planningsaanwijzingen voor alle ventilatietoestellen
11.1 Algemene aanwijzingen
■ Centrale ventilatietoestellen mogen slechts in een afgesloten wooneenheid ingezet worden, bijv. eengezingswoning of woning.
■ De ventilatietoestellen kunnen slechts via een bedieningseenheid
bediend en gestuurd worden, zodat slechts in een wooneenheid
de ventilatie aan het gebruiksgedrag aangepast kan worden.
■ De beluchting en ontluchting van meerdere kleine woningen of
appartementen is daarom volgens de warmte-isolatieverordening
niet toegestaan.

■ De ventilatietoestellen zijn niet bestemd voor commercieel
gebruikte ruimtes bijv. restaurant, winkel enz.
■ Het gebruik als ventilatie voor zwembaden, garages of speciale
ruimtes is niet toegestaan.
■ Reglementair gebruik in acht nemen: Zie pagina 70.

11.2 Brandbeveiliging
In een eengezingswoning bestaan in Duitsland geen bijzondere
eisen aan de brandbeveiliging (hoogte van de bovenste verdiepingsvloer < 7 m).
Bij het doordringen van brandbeveiligingssectoren en brandwanden
in gebouwen met meer dan 2 verdiepingen moet de norm DIN 4102
(brandbeschermingskleppen, schachtvorming) gerespecteerd worden.

Voor de brandbeveiliging moeten de richtlijnen van de betreffende
nationale bouwverordening in acht genomen worden.

11.3 Luchtdicht gebouw
De richtwaarde voor de luchtverversing in woongebouwen bedraagt
0,5. Dit betekent dat de volledige luchthoeveelheid in het gebouw
om de 2 uur ververst wordt.
Om via de instellingen aan het ventilatietoestel een welbepaalde
luchtverversing te kunnen waarborgen, moet het gebouw zo dicht
mogelijk zijN.
Een dicht omhullend gebouwenoppervlak kan door de ”blower-doortest” vastgesteld worden. Bij deze test wordt door een ventilator een
drukverschil van 50 Pa (0,5 mbar) tussen de binnenkant van het
gebouw en de buitenkant opgewekt.
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Bij woningventilatiesystemen met warmterecuperatie moet volgens
EnEV een luchtverversing ≤ 1,5 nagestreefd worden.
De exacte berekening van de vereiste luchtdebieten moet conform
DIN 1946-6 of volgens de nationale richtlijnen worden uitgevoerd.

5619 747 B/fl
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Voor de werking met het hydraulische naverwarmingsregister raden
we aan om het volledige leidingsysteem van de ventilatie geïsoleerd
uit te voeren, ook binnen het geïsoleerde gebouw. Daardoor wordt
ervoor gezorgd dat de lucht met de berekende temperaturen in de
vertrekken wordt geblazen.

VITOVENT

Planningsaanwijzingen voor alle ventilatietoestellen (vervolg)
11.4 Passiefwoning
Alle ventilatietoestellen voldoen aan de volgende eisen voor het
gebruik in een passiefhuis
Vereisten aan een passiefhuis
Voorwaarden voor het naleven van de standaard voor passiefhuizen:
■ Stookwarmtebehoefte < 15 kWh/(m2·a)*5.
■ Max. vereist verwarmingsvermogen < 10 W/m2*5.
■ Warmtedoorvoercoëfficiënt van het gebouw U < 0,15 W/(m2·K),
warmtebrugvrij.
■ Warmtedoorvoercoëfficiënt van de vensters U < 0,80 W/(m2·K), in
ingebouwde toestand U < 0,85 W/(m2·K).
■ Het richten van de hoofdvensteroppervlakken naar het zuiden vergemakkelijkt de kenwaarden, is echter niet absoluut nodig, bijv. als
het bouwplan dat niet toelaat. Om een overmatige opwarming van
het gebouw in de zomermaanden te voorkomen, moet op de
mogelijkheden voor overschaduwing worden gelet.
■ Luchtdichtheid n50 < 0,6 l/h: Bij een over- of onderdruk in het
gebouw van 50 Pa mag minder dan het 6-voudige van het verwarmde luchtdebiet naar buiten treden of naar binnen komen.
Het bewijs moet door een ”blower-door-test” aangetoond worden.
We raden aan om de planning en dimensionering volgens de projecteringsdocumenten van de PHPP*4 uit te voeren.

Vereisten aan de huistechniek
Door het "Passivhaus Institut Darmstadt" (www.passiv.de) werden
de volgende eisen aan compacte toestellen voor de kamerventilatie/verwarming voor passiefhuizen vastgelegd:
■ De warmterecuperatie van de gecontroleerde woningventilatie
moet meer dan 75 % bedragen.
■ De warmterecuperatie en de naverwarming van de toegevoerde
lucht moeten tegen vorst beschermd zijn.
■ De temperatuur van de toegevoerde lucht van de ventilatie mag
ter voorkoming van stofsmeuling niet meer dan 52 ºC bedragen
■ Het opgenomen vermogen van de ventilatie-installatie moet onder
0,45 W/(m3/h) liggen.
■ Het mogelijke luchtverversingspercentage van het toestel moet tot
het 0,7-voudige van het kamervolume bedragen.
■ Lekkageshet interne en externe lekpercentage van het toestel
moet onder 3% liggen
■ Het ventilatietoestel moet over een debietbalans beschikken.
■ In het ventilatietoestel moeten buitenluchtfilter F7 en luchtafvoerfilter G4 ingebouwd zijn.

11.5 Geluidsontwikkeling
Beslissend voor het geluidsniveau aan de opstellingsplaats en in het
leidingsysteem zijn het geluidsvermogenniveau van het ventilatietoestel.
De overdracht van het toestelgeluid hangt sterk af van specifieke
ruimtelijke en bouwkundige omstandigheden op de plaats van
opstelling.
Om de geluidsemissies in de woonruimte te reduceren moeten naargelang de bouwkundige omstandigheden passende maatregelen
worden getroffen om het geluid te reduceren, bijv. geluidsabsorberend materiaal gebruiken.

De geluidsontwikkeling via het leidingsysteem kan met geluiddempers worden geminimaliseerd. De geluiddempers moeten afhankelijk
van het onderhavige geluidsvermogen worden gedimensioneerd.
Aanwijzing
Geluiddemping in het leidingsysteem zie Planningsaanwijzing ”luchtverdeelsysteem”.

11.6 Vermijding van stromingsgeluiden en drukverliezen
■ Luchtverdeelkasten zo dicht mogelijk tegen het ventilatietoestel
monteren.
■ Symmetrische opbouw van de luchttoevoer-/luchtafvoerstrengen

■ korte wegen, weinig bochten
■ Verkleinen van de diameter vermijden.

11.7 Open stookplaats en Vitovent
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De gelijktijdige werking van een open stookplaats (bijv. open haard)
en het ventilatietoestel in hetzelfde verbrandingsluchtsysteem leidt
tot gevaarlijke onderdruk in de ruimte. De onderdruk kan ertoe leiden
dat rookgassen in de kamer terugstromen.
■ We raden aan om stookplaatsen alleengeslotenmet een afzonderlijke verbrandingsluchttoevoer te gebruiken. Deze stookplaatsen
moeten over een algemene bouwtechnische goedkeuring
alsgeslotenstookplaats van het Deutsche Institut für Bautechnik
DIBt hebben.
■ Deuren naar verwarmde ruimtes die niet qua verbrandingslucht in
verbinding met het woonbereik staan, moeten dicht zijn en gesloten worden gehouden.

*5
*4

Aanwijzingen bij het gebruik van het ventilatietoestel in combinatie met een open stookplaats
■ Een door de installateur te voorziene veiligheidsinrichting moet
worden geïnstalleerd, die bij onderdruk in de kamer het ventilatietoestel uitschakelt.
■ Hiervoor is de goedkeuring van de plaatselijke schoorsteenveger
nodig. De vereisten voor de installatie van het ventilatietoestel en
de stookplaats afstemmen.
■ Het verlagen van het luchttoevoerdebiet naar de vorstbescherming
moet gedeactiveerd zijn. De vorstbescherming met een elektrisch
voorverwarmingsregister (toebehoren) of een aardwarmtewisselaar (door de installateur te plaatsen) regelen.

Berekening conform DIN 277 (woonoppervlakteberekening II. BV)
passiefhuisprojecteringspakket, zie www.passiv.de.

VITOVENT
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Planningsaanwijzingen voor alle ventilatietoestellen (vervolg)
11.8 Afzuigkap, luchtafvoerwasdroger en Vitovent
■ Het gelijktijdige gebruik van een afzuigkap of een luchtafvoer-wasdroger en het ventilatoetoestel in hetzelfde afvoersysteem leidt tot
onderdruk in de kamer.
■ Afzuigkap en wasdroger niet in het leidingssysteem van het ventilatietoestel integreren.

Afzuigkap: Circulatielucht/luchtafvoer

≥2m

11

Uit energetisch oogpunt raden wij daarom het gebruik van circulatieluchtafzuigkappen met vetfilter aan.
Beschikbare luchtafvoerafzuigkappen om volgende redenen niet
op de luchtafvoerleiding van het woningventilatiesysteem aansluiten:
■ Hygiëne, vuil:
Afzetting van vet in het luchtafvoersysteem
■ Geluidsvorming aan de luchttoevoerkleppen:
Keukenafzuigkappen zijn voor een wezenlijk groter debiet
gemaakt (> 300 m3/h).
Het extra, wezenlijk grotere luchtfvoerdebiet leidt tot kortsluiting in
het systeem, omdat het betreffende verschilluchtvolume door de
opgewekte onderdruk voor het grootste deel door het woningventilatiesysteem moet stromen.
Luchtafvoer-afzuigkappen via een coaxiaal afgezogenluchtsysteem
aansluiten, waardoor ook de overeenkomstige verschilluchthoeveelheid kan nastromen. Daardoor wordt beïnvloeding van het woningventilatiesysteem door kortsluiting voorkomen.
Bij luchtafvoer-afzuigkappen moet bij een verbinding met open
stookplaatsen een vergrendeling (zie pagina) van de afzuigkap aangebracht worden: Zie pagina 65.

11.9 Enthalpiewarmtewisselaar
Algemeen
De ventilatietoestellen Vitovent 200-C, Vitovent 300-W en
Vitovent 300-F kunnen ofwel met tegenstroomwarmtewisselaar of
enthalpiewarmtewisselaar besteld worden. De tegenstroomwarmtewisselaar kan altijd door een enthalpiewarmtewisselaar vervangen
worden.
Naast de recuperatie van gevoelige warmte-energie wint het ventilatietoestel met enthalpiewarmtewisselaar ook vochtigheid terug die in
de vorm van waterdamp in de kamerlucht is gebonden. Deze vochtterugwinning doet de onvochtigingswerking van het ventilatietoestel
sterk dalen. Om kritieke luchtvochtigheid in de ruimte te vermijden,
mag een enthalpiewarmtewisselaar alleen in droge gebouwen worden geplaatst.
Energierecuperatie
Door het gebruik van een enthalpiewarmtewisselaar daalt de gevoelige warmterecuperatiegraad een beetje. De bijkomende enthalpische energieterugwinning uit de kamerlucht leidt echter tot een verbeterde algemene energiebalans.

Toevoerluchttemperatuur
Bij lage buitentemperaturen kan de comforttoevoerluchttemperatuur
van 16,5 °C volgens passiefhuiscriteria onderschreden worden. Om
een hoog toevoerluchtcomfort mogelijk te maken, kan bijv. een
naverwarmingsregister gebruikt worden (toebehoren voor
Vitovent 300-F).
Condenswaterafvoer
Voor het gebruik van een ventilatietoestel met enthalpiewarmtewisselaar raden we aan om een droge sifon (best.nr ZK01 822) aan te
sluiten: zie volgende hoofdstuk.
Bij het gebruik van het ventilatietoestel binnen de opgegeven
gebruiksgrenzen kan de condenswaterafvoer echter ook afgesloten
worden (toestand bij levering bij toestellen met enthalpiewarmtewisselaar). In dit geval wordt evt. kortstondig ontstane restvochtigheid
via de uitlaatlucht afgevoerd.
Aanwijzing
Bij Vitovent 300-F altijd de droge sifon gebruiken.

Vorstbescherming
Door het gebruik van de enthalpiewarmtewisselaar wordt de vorstgrens verlaagd. Daarmee kan het ventilatietoestel zonder gebruik
van extra vorstbeschermingsmaatregelen tot max. –5 °C werken.

Door de warmteterugwinning ontstaat er condenswater in de warmtewisselaar.
■ Voor de condenswaterafvoer is een vorstvrije aansluiting met
niveauverschil aan een afvoerleiding nodig.
■ Vanwege het terugstuwingsgevaar is integratie van de condenswaterafvoer aan de regenpijp niet toegestaan.

66

VIESMANN

■ Terugstuwing van het condenswater vermijden, bijv. bij vloeropstelling:
Bij Vitovent 300-W montagesokkel (toebehoren) gebruiken.
■ Als de condenswaterafvoer gedeeltelijk door onverwarmde ruimtes
loopt, moet deze hier tegen vorst worden beschermd (bijv. isolatie
of aanvullende verwarming).

VITOVENT
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11.10 Condenswaterafvoer

Planningsaanwijzingen voor alle ventilatietoestellen (vervolg)
Aanwijzing
Opdat de condenswaterbak niet ondicht wordt, mag bij
Vitovent 300-F de condenswaterafvoerhoek niet verdraaid worden.

Aansluiting aan de afvalwaterleiding
Condenswaterafvoer via droge sifon
■ Stankafsluiter bij uitdrogen van de sifon
■ Verhindert een stuwing van het condenswater in de condenswaterbak van het ventilatietoestel als gevolg van een uitgedroogde
sifon.

Condenswaterafvoer via stankafsluiter door de installateur te
voorzien

A

C

60

A

B

A Condenswater-afvoerleiding
A Condenswaterafvoerslang van het ventilatietoestel: Zie
pagina 41.
B Afvalwaterleiding DN 40, bijv. HT-buis (door de installateur te
plaatsen)
C Condenswaterafvoeraansluiting AG 1¼ van het ventilatietoestel
voor Vitovent 300-W)

11

60

Condenswaterafvoer via waterslot (alleen Vitovent 300-C/300-F)

A
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A Condenswater-afvoerleiding
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Planningsaanwijzingen voor alle ventilatietoestellen (vervolg)
11.11 Buitenluchtdebiet
Aanwijzing
Het geïnstalleerde woningventilatiesysteem moet min. met ventilatie
voor de vochtbescherming permanent lopen.
Als het ventilatietoestel wordt uitgeschakeld , bestaat het gevaar
van condensatie in het ventilatietoestel en op de fundatie (vochtschade).

De minimumwaarde voor het volledige buitenluchtdebiet voor
gebruikseenheden wordt in Duitsland door de norm DIN 1946-6
vastgelegd en kan in de volgende tabel teruggevonden worden. De
dimensionering van het ventilatietoestel gebeurt via de normale ventilatie (nominale ventilatie).

Minimumwaarden van de totale buitenluchtdebieten (inclusief infiltratie) voor gebruikseenheden (NE) conform DIN 1946-6
Oppervlakte van de ge≤ 30
50
70
90
110
130
150
170
190
m2
bruikseenheid
Ventilatie voor de vochtbe15
25
30
35
40
45
50
55
60
m3
scherming
Wärmeschutz hoch
Ventilatie voor de vochtbe20
30
40
45
55
60
70
75
80
m3
scherming
Warmtebescherming gering
Gereduceerde ventilatie
40
55
65
80
95
105
120
130
140
m3
Normale ventilatie
55
75
95
115
135
155
170
185
200
m3
(nominale ventilatie)
Maximumventilatie
70
100
125
150
175
200
220
245
265
m3
(Intensieve ventilatie)

210
65

85

150
215
285

Uitleg bij de vorige tabel
Formule

Ventilatie voor de vochtbescherming
Wärmeschutz hoch

qv,tot,NE,FLh

qv,tot,NE,FLh = 0,3 · qv,tot,NE,GL

Ventilatie voor de vochtbescherming
Warmtebescherming gering

qv,tot,NE,FLg

qv,tot,NE,FLg = 0,4 · qv,tot,NE,NL

Gereduceerde ventilatie

qv,tot,NE,RL

qv,tot,NE,RL = 0,7 · qv,tot,NE,NL

Normale ventilatie
(nominale ventilatie)

qV,tot,NE,NL

qv,tot,NE,NL = –0,001 · ANE2 +
1,15 · ANE + 20

Oppervlakte van de gebruikseenheid

ANE in m2
qv,tot in m3/h

Maximale ventilatie
(intensieve ventilatie)

qv,tot,NE,IL

Toelichtingen
Verwarmd oppervlak binnen het gebouw, waarmee in het kader van het ventilatieconcept rekening gehouden moet worden.
– Bij ANE < 30 m2 (per woning of gebruikseenheid) wordt
ANE = 30 m2 ingesteld.
– Bij ANE > 210 m2 (per woning of gebruikseenheid) moeten
de planmatige buitenluchtdebieten op geschikte wijze (bijv.
na aanpassing aan de normale ventilatie) aan het geplande gebruik (bezettingsdichtheid) aangepast worden.
Warmtebescherming hoog:
Nieuwbouw na 1995 of complete modernisering met betreffend warmtebeschermingsniveau (min. conform WSchV 95,
inclusief EnEV)
Warmtebescherming gering:
Niet of gedeeltelijk gemoderniseerde gebouwen (bijv. alleen
ramen vervangen, daardoor verhoging van de dichtheid van
het gebouw bij lage warmtestandaard) en alle voor 1995 gerealiseerde gebouwen.
Een reducering van het luchtdebiet voor de gereduceerde
ventilatie is alleen toegestaan als dit op basis van het gebruik
van de kamers gemotiveerd kan worden.
De voor de normale ventilatie (nominale ventilatie) opgegeven totale buitenluchtdebieten gelden voor het geval dat bij
het planmatig aan te nemen aantal personen per gebruiksoppervlakte min. 30 m3/h per persoon ter beschikking staat.
Aan de waarden is een kamerhoogte van 2,5 m toegewezen.
Bij verhoogde vereisten kunnen de buitenluchtdebieten verhoogd worden, bijv. bij boven de gebruikelijke waarden uitstijgende, hoge belastingen door schadelijke stoffen.
Bij een hoger dan het planmatig aantal personen per gebruiksoppervlakte kan het specifieke luchtdebiet van
30 m3/(h · persoon) verminderd worden, maar niet onder
min. 20 m3/(h · persoon).

qv,tot,NE,IL = 1,3 · qv,tot,NE,NL

11.12 Vorstbescherming
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Formuleteken
ANE

Opdat het condenswater in de warmtewisselaar bij lage temperaturen niet bevriest, heeft het ventilatietoestel een vorstbeschermingsfunctie.
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Planningsaanwijzingen voor alle ventilatietoestellen (vervolg)
Overzicht van de vorstbeschermingsmaatregelen
Ventilatietoestel
Zonder voorverwarmingsregister: Reductie
van het luchttoevoerdebiet
Vitovent 200-C
X

Elektrisch voorverwarmregister
Inbouw in ventilatietoe- Inbouw in buitenluchtstel
leiding

Aardwarmtewisselaar

Best.nr. ZK01 769

—

X

In de fabriek gemonteerd

Best.nr. 7521 195

Door de installateur
te plaatsen
Door de installateur
te plaatsen
Door de installateur
te plaatsen
Door de installateur
te plaatsen
Door de installateur
te plaatsen

Vitovent 300-W, type H32S B300/
H32E B300
Vitovent 300-W, type H32S B400/
H32E B400
Vitovent 300-C

X

In de fabriek gemonteerd

Best.nr. 7521 196

X

In de fabriek gemonteerd

Best.nr. ZK01 382

Vitovent 300-F

X

—

Leveringsomvang

Zonder extern voorverwarmingsregister
De regeling van de luchtdebieten gebeurt afhankelijk van de buitenluchttemperatuur en het drukverlies aan de tegenstroom- of enthalpiewarmtewisselaar. Voor de vorstbescherming wordt het luchttoevoerdebiet gereduceerd, evt. tot stilstand van de ventilatoren. Daardoor kan de warmtewisselaar met de warmte van de luchtafvoer
tegen bevriezen worden beschermd. De regeling controleert permanent of en met welk toerental de luchttoevoerventilator kan worden
gebruikt.

Aanwijzing
Vitovent 300-C, Vitovent 300-F en Vitovent 300-W hebben af fabriek
een elektrisch voorverwarmingsregister. Het luchttoevoerdebiet
wordt pas gereduceerd als het vermogen van het voorverwarmingsregister voor de vorstbescherming van de warmtewisselaar niet
meer volstaat.

11

Met extern voorverwarmingsregister/externe aardwarmtewisselaar
Om het frequent reduceren van het luchtdebiet of het uitschakelen
van de ventilatoren te verhinderen, moet de buitenlucht via een elektrisch voorverwarmingsregister (toebehoren) of een aardwarmtewisselaar (door de installateur) voorverwarmd worden.

Aanwijzing
■ Voor een passiefhuis is het principieel aan te bevelen om een
extern elektrisch voorverwarmingsregister (toebehoren) of een
aardwarmtewisselaar (door de installateur) in te zetten.
■ Bij gemeenschappelijke werking met eenopenstookplaats moet
de vorstbescherming door een elektrisch voorverwarmingsregister
(toebehoren) of een aardwarmtewisselaar (door de installateur te
plaatsen) worden gegarandeerd.

A
A

A

E
B
D
C
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F
A Buitenlucht
B Elektrisch voorverwarmingsregister (toebehoren)
of
C Aardwarmtewisselaar (door de installateur te plaatsen)
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D Groffilter
E Buitenluchtfilterkast (toebehoren)
F Condenswaterafvoer
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Planningsaanwijzingen voor alle ventilatietoestellen (vervolg)
Aardwarmtewisselaar voor Vitovent
Via een aardwarmtewisselaar kan de luchttoevoer in de winter voorverwarmd en in de zomer tot op zeker hoogte gekoeld worden.
■ De lengte van de aardwarmtewisselaar richt zich naar bodemgesteldheid, aanlegdiepte en debiet.
Aanbevolen lengte: 20 m tot 40 m
■ Aardwarmtewisselaar onder de vorstgrens plaatsen:
Ca. 1,2 m tot 1,5 m
■ Aardwarmtewisselaars moeten bij vervuiling worden gereinigd.
Algemene montageaanwijzingen voor de aardwarmtewisselaar:
■ PE-buizen gebruiken.
■ Dimensionering:
Min. DN 200 of 2 x DN 150 parallel op een afstand van 1 m, symmetrische strengen
■ Drukverlies in de aardwarmtewisselaar zo gering mogelijk:
Bijv. 2 x bocht 45° i.p.v. 1 x bocht 90°
■ Bij te hoog drukverlies voor een steunventilator (door de installateur te plaatsen) zorgen.

■ aardwarmtewisselaar met niveauverschil naar het gebouw aanleggen:
2 % tot 3 %
■ Voor reinigingsopeningen zorgen.
■ Condenswaterafvoer aan het laagste punt monteren Evt. condenswaterpomp inbouwen.
■ Grond rondom de aardwarmtewisselaar samendrukken.
■ Luchtsnelheid in de aardwarmtewisselaar:
Max. 1,5 m/s
■ Luchtinlaat via een voorfilter
■ Aanzuiging van de buitenlucht:
Min. 1,2 m boven de grond
■ Aardwarmtewisselaar waterdicht uitvoeren.
Aanwijzing
Door sommige fabrikanten worden totaalsystemen aangeboden, die
in de bouwvakhandel verkregen kunnen worden.
Voor de dimensionering de richtlijnen van de fabrikant in acht
nemen.

11.13 Reglementair gebruik
Het toestel mag reglementair enkel in gesloten ventilatiesystemen
conform EN 1946-6 rekening houdende met de bijbehorende montage-, service- en bedieningsaanwijzingen worden geïnstalleerd en
bediend. Het is uitsluitend voor de gecontroleerde woningventilatie
bestemd.
Het reglementaire gebruik bepaalt dat een vaste installatie in combinatie met installatiespecifiek toegelaten componenten werd uitgevoerd.
Het commercieel of industrieel gebruik voor een ander doeleinde
dan voor de woningventilatie geldt als niet reglementair.

Afwijkend gebruik moet door de fabrikant worden vrijgegeven.
Verkeerd gebruik van het toestel of een ondeskundige bediening
(bijv. door het openen van het toestel door de gebruiker van de
installatie) is verboden en leidt tot uitsluiting van aansprakelijkheid.
Er is sprake van fout gebruik als componenten van het ventilatiesysteem in hun reglementaire functie veranderd worden.
Aanwijzing
Het toestel is uitsluitend voor huishoudelijk gebruik bestemd, d.w.z.
ook niet-geïnstrueerde personen kunnen het toestel veilig bedienen.

12
Uitleg
12.1 Noodzakelijkheid van ventilatietechnische maatregelen (voorbeeldberekening conform DIN 1946-6)
De berekening van de ventilatietechnische installatie gebeurt conform DIN 1946-6.
Voor nieuw op te richten of te moderniseren gebouwen met ventilatietechnisch relevante wijzigingen moet een ventilatieconcept opgesteld worden. Het ventilatieconcept omvat de vaststelling van de
noodzaak van ventilatietechnische maatregelen en de keuze van het
ventilatiesysteem. Daarbij moeten bouwkundige, ventilatie- en
gebouwtechnische alsook hygiënische aspecten in acht genomen
worden.
Een renovatie/modernisering van een bestaand gebouw is ventilatietechnisch relevant als uitgaande van een voor het gebouwenbestand

toe te passen n50-waarde van 4,5 h-1 volgende voorwaarden van toepassing zijn:
■ In een meergezinswoning wordt meer dan 1/3 van de voorhanden
ramen vervangen.
■ In een eengezingswoning wordt meer dan 1/3 van de voorhanden
ramen vervangen of meer dan 1/3 van het dakoppervlak afgedicht.
Ventilatietechnische maatregelen zijn in een gebruikseenheid vereist
als vergelijking (1) vervuld is. Zie pagina 76.
Worden bijkomend verhoogde eisen aan energie-efficiëntie, hygiëne
of geluid gesteld, dan moeten altijd ventilatietechnische maatregelen
overwogen worden.

12.2 Overzicht planningsverloop van een woningventilatiesysteem
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Voorwaarde voor een gedetailleerde planning zijn een doorsnede
met afmetingen en een plattegrond met afmetingen van het bouwplan/gebouw.
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Uitleg (vervolg)
Aanbevolen werkwijze voor de planning conform DIN 1946-6:
1.
Buitenluchtdebieten vastleggen.
2.
Luchtdebieten over de verschillende kamers verdelen.
3.
Ventilatietoestel kiezen.
4.
Aantal luchttoevoer- en luchtafvoeropeningen per kamer bepalen.
5.
Plaats van opstelling van het ventilatietoestel en het leidingsysteem vastleggen
6.
Extern drukverlies berekenen.
7.
Overzicht van de componenten
8.

Zie pagina 71.
Zie pagina 73.
Zie pagina 74.
Zie pagina 74.
Zie pagina 75.
Zie pagina 75.
Zie planningsaanwijzing ”Luchtverdeelsysteem”.
Zie pagina 76.

Overzicht van de gebruikte vergelijkingen

12.3 Buitenluchtdebieten vastleggen
Het in gebouwen of gebruikseenheden actieve totale buitenluchtdebiet qv,tot bestaat volgens vergelijking (3) uit 3 buitenluchtdebietaandelen: Zie pagina 76.
Het totale buitenluchtdebiet qv,tot wordt hierbij afhankelijk van het
gebruik onderverdeeld in 4 ventilatiewerkingsstanden:
–
–
–
–

Ventilatie voor de vochtbescherming
Gereduceerde ventilatie
Normale ventilatie (nominale ventilatie)
Maximale ventilatie (intensieve ventilatie)

qv,tot,FL
qv,tot,RL
qv,tot,NL
qv,tot,IL

Hierbij zijn er 3 benaderingswijzen:
■ Buitenluchtdebiet afhankelijk van de oppervlakte van de gebruikseenheid
■ Buitenluchtdebiet afhankelijk van het planmatig aan te nemen aantal personen (min. 30 m3/h per persoon)
■ Buitenluchtdebiet afhankelijk van het gebruikstype van de kamers
De grootste waarde van deze 3 benaderingswijzen bepaalt het vereiste buitenluchtdebiet voor de gebruikseenheid.

De vereiste gegevens voor de berekening van het totale buitenluchtdebiet van de gebruikseenheid zijn in de volgende tabellen terug te
vinden. De berekening van de totale buitenluchtdebieten bij ventilatorondersteunde systemen gebeurt voor de normale ventilatie (nominale ventilatie).

Buitenluchtdebiet afhankelijk van het gebruikstype van de kamers.
Totale luchtafvoerdebieten qv,tot,R,ab bij ventilatorondersteunde ventilatie voor individuele kamers met of zonder vensters
Kamer
Totale luchtafvoerdebieten (inclusief actieve infiltratie) qv,tot,R,ab in m3/h

Bijkeuken
Kelderruimte (bijv. hobbyruimte), verwarmd en binnen het thermische omhulsel*6

Ventilatie voor de vochtbescherming
FL
Vergelijking (4): Zie pagina 76.

Gereduceerde ventilatie
RL
Vergelijking (5): Zie pagina 76.

Normale ventilatie (nominale ventilatie)
NL

12

Maximale ventilatie (intensieve ventilatie)
IL
Vergelijking (6): Zie pagina 76.

25

WC*7
Keukens, kooknis*7
Badkamer met/zonder
wc*7
Doucheruimte
Sauna- of fitnessruimte

45
100 of volgens de te verwachten vochtbelasting

5619 747 B/fl

Als het voor het ventilatieconcept van de gebruikseenheid vereist is,
kan ook voor de hal een luchtafvoerdebiet van 25 m3/h gepland worden.

*6
*7

Kamers waarbij het gebruik verhoogde vocht- of stofbelasting veroorzaakt, moeten afzonderlijk behandeld worden.
Maximale ventilatie (intensieve ventilatie) van vensterloze kamers: De richtlijn van het bouwtoezicht vereist voor vensterloze keukens
200 m3/h.
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Uitleg (vervolg)

2,5 m

2,5 m

Voorbeeld: Vrijstaande eengezingswoning, totale gebruiksoppervlakte 140 m2, windzwakke regio, gebruik
door 4 personen, kamerhoogte 2,5 m

Vrijstaande eengezingswoning
(doorsnede)
Luchtafvoerbereik
Vliering

Luchttoevoerbereik

A
15,0 m²

7,0 m²

B
4,4 m²

E
16,0 m²

F
7,3 m²

C
3,6 m²

12

3,6 m²

D
45,0 m²
Benedenverdieping

G
17,0 m²

Zolderverdieping
Luchtafvoerbereik
A Keuken
B WC
C Bijkeuken
F Badkamer
5619 747 B/fl

Luchttoevoerbereik
D Woongedeelte
E Slaapkamer
G Kinderkamer 1
H Kinderkamer 2

H
21,1 m²
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Uitleg (vervolg)
Benaderingswijze

Berekening

Volgens nuttige oppervlakte

140 m2 nuttige oppervlakte → Tabel pagina 68 → 162,5 m3/h bij normale ventilatie
(nominale ventilatie)
Volgens gebruik
4 personen ⋅ 30 m3/h per persoon = 120 m3/h
Volgens gebruikstype van de kamers Volgens tabel pagina 71:
Benedenverdieping keuken:
45 m3/h
Benedenverdieping wc:
25 m3/h
Benedenverdieping bijkeuken:
25 m3/h
Bovenverdieping badkamer:
45 m3/h
Som:
140 m3/h
Totaal buitenluchtdebiet waarmee rekening moet worden gehouden

Totaal buitenluchtdebiet
162,5 m3/h
120 m3/h

140 m3/h
162,5 m3/h

Berekening van de infiltratie
Elk gebouw heeft in zijn buitenomhulsel ondichtheden, waardoor buitenlucht in het gebouw stroomt (infiltratie) of kamerlucht uit het
gebouw wegstroomt (exfiltratie). De infiltratie wordt bij het totale buitenluchtdebiet gerekend. De berekening gebeurt bij benadering volgens vergelijking (2): Zie pagina 76.

Voorbeeldhuis volgens vergelijking (2):
qv,inf,werk = 0,45 ⋅ (140 m2 ⋅ 2,5 m) ⋅ 1,0 h–1 ⋅ (1 ⋅ 2/50)0,667 = 18,4 m3/h

Berekening buitenluchtdebiet door ventilatietechnische maatregel
Het voor de dimensionering van de ventilatietechnische maatregel
vereiste buitenluchtdebiet is het verschil tussen het totale buitenluchtdebiet en het buitenluchtdebiet door de infiltratie. Met het luchtdebiet door het openen van de vensters wordt hier geen rekening
gehouden.

Buitenluchtdebiet door ventilatietechnische maatregelen voor gebruikseenheden.
Uit het in gebruikseenheden nodige totale buitenluchtdebiet qv,tot
resulteren de vereisten aan de buitenluchtdebieten door ventilatietechnische maatregelen qv,LtM volgens vergelijking (7): Zie
pagina 76. Hierbij kan met infiltratie en eventueel openen van vensters (bijv. bij max. ventilatie) rekening gehouden worden.

12

Buitenluchtdebiet door infiltratie (invloed van het gebouw)
Het luchtdebiet door infiltratie wordt door de gebruikte ventilatiesystemen beïnvloed. Hiermee wordt in vergelijking (2) met de factor
fwerk,comp rekening gehouden: Zie pagina 76.
Voorbeeldhuis volgens vergelijking (7), zie pagina 76:

qv,LtM,vg = 162,5 m3/h – 18,4 m3/h = 144.1 m3/h
Door het ventilatietoestel moet 144,1 m3/h buitenluchtdebiet – bij
normale ventilatie (nominale ventilatie) – geleverd worden.

12.4 Luchtdebieten over de verschillende kamers verdelen
Luchtafvoerruimtes
De luchtafvoerdebieten uit de luchtafvoerruimtes worden als volgt
berekend:

Verhouding van het luchtafvoerdebiet voor de luchtafvoerruimte bij
normale ventilatie (nominale ventilatie) volgens tabel op pagina 71
(conform DIN 1946-6) tot de totale luchtafvoer van alle ruimtes conform vergelijking (8): Zie pagina 76.

Voorbeeldhuis
qv,LtM,R,keuken =

45 m3/h
140 m3/h

⋅ 144,1 m3/h = 46,3 m3/h

5619 747 B/fl

Kamer

Benedenverdieping keuken
Benedenverdieping wc
Benedenverdieping bijkeuken
Bovenverdieping badkamer
Som
VITOVENT

Buitenluchtdebiet (nominale
Aandeel luchtafvoerdebiet
Luchtafvoerdebiet voor luchtafventilatie) in m3/h, zie tabel pavoerruimte in m3/h
gina 71
45
0,321
46,3
25
0,179
25,8
25
0,179
25,8
45
0,321
46,3
140
1
144,1
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Uitleg (vervolg)
Luchttoevoerruimtes
De berekening van de luchttoevoerdebieten voor de luchttoevoerruimtes gebeurt met behulp van de gebruikstypische verdeelfactoren
volgens vergelijking (9): Zie pagina 76.
De factoren kunnen in gefundeerde gevallen handmatig gecorrigeerd worden.
Aanbeveling indeling van de luchttoevoerdebieten volgens
DIN 1946-6
Kamer
Factor frR,zu voor de planmatige indeling van de luchttoevoerdebieten
Woonkamer
3 (± 0,5)
Slaap-/kinderkamer
2 (± 1,0)
Eetkamer
1,5 (± 0,5)
Werkkamer
Gastenkamer

Indien kamers voor het drogen van de was gebruikt worden, dan valt
de gereduceerde ventilatie weg. Als minimumvereiste geldt dan de
normale ventilatie (nominale ventilatie).
Aanwijzing
Als een van gemiddelde bezettingsgetallen sterk afwijkende bezetting voorhanden is, kunnen de factoren gewijzigd worden. Dan is
een documentering vereist.

Voorbeeldhuis met 144,1 m3/h luchttoevoerdebiet
Kamer

Factoren: Zie vorige tabel.

Benedenverdieping wonen/eten
Bovenverdieping ouders
Bovenverdieping kind 1
Bovenverdieping kind 2
Som

Handmatige correctie
3
2
2
2
9

+ 0,5

+ 0,5

Aandeel luchttoevoerLuchttoevoerdebiet voor
debiet
luchtafvoerruimte in m3/h
3/9,5 = 0,316
45,5
2,5/9,5 = 0,263
2/9,5 = 0,21
2/9,5 = 0,21
1

37,9
30,3
30,3
144,1

Als bijv. een permanente bezetting voor individuele kamers bekend
is, moet met 20 m3/h luchttoevoer per persoon rekening gehouden
worden.

12.5 Ventilatietoestel kiezen
De vastgestelde debieten voor luchttoevoerruimtes worden met de
instelbereiken voor het debiet van het ventilatietoestel vergeleken
(zie ”Technische gegevens”).

Keuze bij voorbeeld pagina 72
■ Rekenkundig benodigd totaalvolume van de luchtafvoer-/luchttoevoerruimtes ´ = 144 m3/h
■ Gekozen ventilatietoestel:
– Vitovent 300-W voor max. luchtdebiet 300 m3/h
of
– Vitovent 300-F voor max. luchtdebiet 280 m3/h
Beide ventilatietoestellen beschikken over voldoende reserves
voor de comfortfuncties.

Vereiste instellingen aan het gekozen ventilatietoestel
Instelwaarde luchtdebiet
Ventilatietrap
Vitovent 300-W
0,7 x 144 m3/h = 101 m3/h
144

m3/h

1,3 x 144 m3/h = 187 m3/h

Vitovent 300-F

Gereduceerde ventilatie

2

Nominale ventilatie

3

Intensieve ventilatie

4

Luchtdebieten voor basisventilatie
■ Vitovent 200-C: 50 m3/h (niet verstelbaar)
■ Vitovent 300-W: 50 m3/h (af fabriek ingesteld, niet verstellen)

■ Vitovent 300-C: 30 m3/h (af fabriek ingesteld, niet verstellen)
■ Vitovent 300-F: 85 m3/h (niet verstelbaar)

12.6 Aantal luchttoevoer- en luchtafvoeropeningen per kamer bepalen
Het benodigde aantal luchttoevoer- en luchtafvoeropeningen hangt
af van het berekende luchtdebiet van het vertrek en van het maxi-
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maal toegestane luchtdebiet voor het ventiel of de luchtuitlaat: Zie
planningsaanwijzing ”Luchtverdeelsysteem”.
■ Voor telkens max. 45 m3/h moet een luchtuitlaat met aansluiting
DN 100 ingepland worden.
■ Voor de luchtafvoeropening in de keuken is ca. 60 m3/h toegestaan.

VITOVENT
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Uitleg (vervolg)
Aantal luchttoevoer- en luchtafvoerkleppen bijvoorbeeld op pagina 72
Luchttoevoerruimtes
Luchtafvoerruimtes
Kamernaam
Vastgesteld luchtdebiet Aantal kleppen
Kamernaam
Vastgesteld luchtdebiet Aantal kleppen
voor luchttoevoerruimte
voor luchtafvoerruimte
´ZUL,i in m3/h
´ABL,i in m3/h
Woonkamer
46
2 Keuken
46
Slaapkamer
38
1 WC
26
Kinderkamer 1
30
1 Badkamer
46
Kinderkamer 2
30
1 Bijkeuken
26

1
1
1
1

12.7 Opstellingsplaats van het ventilatietoestel en het leidingsysteem vastleggen
De plaats van opstelling van het ventilatietoestel en het leidingsysteem wordt in de plattegrond en eventueel in de gebouwtekening
ingetekend:
■ Ventilatietoestel in de daarvoor bestemde opstellingsruimte intekenen.
■ Luchttoevoer- en luchtafvoeropeningen in de ruimtes plaatsen.
Rekening houden met vastgesteld aantal.
■ Luchtverdeelkasten zo dicht mogelijk tegen het ventilatietoestel
monteren (drukverlies).
■ Leidingen van de luchttoevoer- en luchtafvoeropeningen voor de
overeenkomstige luchtverdeeldoos markeren, daarbij kruisingen
vermijden.
■ Buitenlucht- en uitlaatluchtleiding intekenen.

■ Bij plaatsing van de aanzuigopeningen voor buitenlucht moeten de
minimumafstanden tot uitlaatopeningen van schoorstenen in acht
genomen worden. Voorschriften van de telkens geldende stookverordening in acht nemen.
■ Deeltrajecten intekenen.
■ Leidingsysteem voor het deeltraject vastleggen: Leidingsysteem
(rond) DN 125/160/180 en leidingsysteem modulair (vlak/rond) of
leidingsysteem (vlak)

Opstellingsplaats van het ventilatietoestel en leidingsysteem bijvoorbeeld op pagina 72
In het weergegeven voorbeeld bevindt het ventilatietoestel zich in de
bijkeuken. De luchtverdeling gebeurt via vlakke kanalen aan het ruwbouwplafond op de 1e verdieping. Aanwijzingen voor de vloeropbuw
zie planningsaanwijzing luchtverdeelsysteem.

12.8 Extern drukverlies berekenen
Het gekozen ventilatietoestel moet niet alleen voor het vastgestelde
debiet ter beschikking staan, maar ook het drukverlies in het leidingsysteem (extern drukverlies) overwinnen. Ter controle wordt het
maximumdrukverlies in het leidingsysteem voor buitenlucht/luchttoevoer en voor luchtafvoer/uitlaatlucht gescheiden berekend.
De volgende stappen zijn nodig:
■ Lengte van de deeltrajecten afhankelijk van het leidingsysteem
bepalen.
■ aantal benodigde componenten (bochten, aftakstukken, geluidsdempers etc.) voor de deeltrajecten vaststellen.
■ drukverliezen van de afzonderlijke componenten aan de hand van
de bijbehorende drukverliesdiagrammen vaststellen.

■ drukverliezen van de componenten per deeltraject optellen.
■ Deeltrajecten naar luchttoevoerruimte en luchtafvoerruimte met
hoogste drukverlies bepalen.
■ De volgende drukverliezen optellen:
– Drukverlies van het deeltraject naar luchttoevoerruimte met
hoogste drukverlies
– Drukverlies van het deeltraject van ventilatietoestel naar de verdeelkast
– Drukverlies van het deeltraject voor buitenlucht en uitlaatlucht
naar het ventilatietoestel
■ Met ventilatorkarakteristiek controleren of totale drukverlies (luchttoevoer/buitenlucht en luchtafvoer/uitlaatlucht) in het mogelijke
bereik van het gekozen ventilatietoestel ligt (zie ”Technische gegevens”).

Aanwijzing
Drukverliezen voor de componenten van de luchtverdeelsystemen staan in de planningsaanwijzing luchtverdeelsystemen.
Aanwijzing
– Voor alle T-stukken, bochten, reduceerstukken en verloopstukken wordt een drukverlies van 5 Pa aangenomen.
– voor geluidsdempers wordt het drukverlies van een overeenkomstig lange buis/vlak kanaal (flexibel of star) aangenomen.
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Berekening van het externe drukverlies voor leidingsysteem (vlak) kunststof
Bij het leidingsysteem gebeurt de instelling van het debiet voor de
deeltrajecten via de smoorinrichtingen: Zie planningsaanwijzing ”Luchtverdeelsysteem”.
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Voor het berekenen van de drukverliezen is er een berekeningsprogramma: Download op www.viessmann.de
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Uitleg (vervolg)
12.9 Overzicht van de gebruikte vergelijkingen
(1)

qv,tot,NE,FL > qv,Inf,werk

(2)

qv,inf,werk = fwerk,comp ⋅VNE ⋅ n50 ⋅ (fwerk,positie ⋅ Δp/50)n

(3)

qv,tot = qv,LtM + qv,inf,werk + qv,Fe,werk

(4)

qv,tot,FL =

qv,tot,NL
qv,tot,NE,NL

⋅ qv,tot,NE,FL

(5)

qv,tot,RL =

qv,tot,NL
qv,tot,NE,NL

⋅ qv,tot,NE,RL

(6)

qv,tot,IL =

qv,tot,NL
qv,tot,NE,NL

⋅ qv,tot,NE,IL

(7)

qv,LtM,vg = qv,tot – (qv,inf,werk + qv,Fe,werk)

(8)

qv,LtM,R,ab =

qv,tot,R,ab,NL
∑ qv,tot,R,ab,NL

⋅ qv,LtM,vg,NL

R,ab

(9)

qv,LtM,R,zu =

fR,zu
∑ fR,zu

⋅ qv,LtM,vg,NL

R,zu

Betekenis
Dimensioneringsverschildruk

fR,zu
fwerk,comp

Factor voor de indeling van de luchttoevoerstromen
Correctiefactor voor het werkzame infiltratieaandeel bij een ventilatiecomponent
Correctiefactor voor het werkzame infiltratieaandeel afhankelijk van de positie
van het gebouw
Drukexponent
Opgavewaarde uit DIN 1946-6 of meetwaarde van de luchtuitwisseling bij
Δp = 50 Pa verschildruk in h–1
Werkzaam luchtdebiet door handmatig openen van de vensters

fwerk,positie
n
n50
qv,FE,werk
qv,tot
qv,tot,FL
qv,tot,IL
qv,tot,NE,FL
qv,tot,NE,IL
qv,tot,NE,NL
qv,tot,NE,RL
qv,tot,NL
qv,tot,R,ab,NL
qv,tot,RL
qv,inf,werk
qv,LtM
qv,LtM,R,ab
qv,LtM,R,zu
qv,LtM,vg
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Totaal buitenluchtdebiet in m3/h
Totaal buitenluchtdebiet ventilatie voor de vochtbescherming, afhankelijk van
de warmtebescherming in m3/h
Totaal buitenluchtdebiet gebruikseenheid maximale ventilatie (intensieve ventilatie) in m3/h
Luchtdebiet voor de vochtbescherming per gebruikseenheid in m3/h
Buitenluchtdebiet gebruikseenheid maximale ventilatie (intensieve ventilatie) in
m3/h
Buitenluchtdebiet gebruikseenheid normale ventilatie (nominale ventilatie) in
m3/h
Buitenluchtdebiet gebruikseenheid gereduceerde ventilatie in m3/h
Totaal buitenluchtdebiet normale ventilatie (nominale ventilatie) in m3/h
Luchtafvoerdebiet voor de luchtafvoerruimte bij normale ventilatie (nominale
ventilatie) in m3/h
Totaal buitenluchtdebiet gereduceerde ventilatie in m3/h
Werkzaam luchtdebiet door infiltratie per gebruikseenheid in m3/h
Luchtdebiet door ventilatietechnische maatregelen (vrij) in m3/h
Luchtafvoerdebiet door ventilatietechnische maatregelen voor de luchtafvoerruimte in m3/h
Luchttoevoerdebiet door ventilatietechnische maatregelen voor de luchttoevoerruimte in m3/h
Buitenluchtdebiet door ventilatietechnische maatregelen (ventilatorondersteund) in m3/h

VIESMANN

Bron
Conform DIN 1946-6:
– Windzwakke regio: 2
– Windsterke regio: 4
Uit tabel pagina 74
Conform DIN 1946-6: 0,45
Conform DIN 1946-6: 1
Eenvoudiger gezegd: 0,667
Conform DIN 1946-6: 1,0
Wordt voor de dimensionering conform
DIN 1946-6 niet gebruikt.
Vergelijking (3)
Vergelijking (4)
Vergelijking (6)
Uit tabel pagina

Tabel pagina 71
Vergelijking (5)
Vergelijking (2)
Vergelijking (7)
Vergelijking (8)
Vergelijking (9)
Vergelijking (7)
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Formuleteken
Δp
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Uitleg (vervolg)
Formuleteken
qv,LtM,vg,NL
VNE

Betekenis
Luchtafvoerdebiet door ventilatietechnische maatregelen voor de gebruikseenheid bij normale ventilatie (nominale ventilatie) in m3/h
Luchtdebiet van de gebruikseenheid in m3

Bron
Vergelijking (7)
Plattegrond, zie voorbeeld op pagina 72

Regeling/bedieningseenheid Vitovent 200-C
De regeling van het ventilatietoestel bestaat uit elektronische modules en een bedieningseenheid. Het ventilatietoestel kan via de digitale trapschakelaar of de warmtepompregeling Vitotronic 200, type
WO1C volledig bediend worden. Via een extra badkamerschakelaar

Bedieningseenheden
Trapschakelaar, best.nr. ZK02 593
Montage

Aansluiting

– Op een centrale plaats op een binnenwand, ca. 1,5 m van de bodem,
bijv. in de woonkamer
– niet in de buurt van ramen en deuren
– Niet boven radiatoren
– Niet in de omgeving van warmtebronnen (rechtstreekse zonnestraling,
schouw, tv-toestel, enz.)
– Montage in dubbele inbouwdoos mogelijk
– Aansluitkabel (verbindingskabel) door
de installateur te voorzien bijv. telefoonkabel J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8
– 4-aderig, aders verwisselbaar
– Min. doorsnede 0,5 mm2
– Maximumkabellengte 50 m

(door de installateur te plaatsen) kan tijdelijk de ventilatietrap 4
ingeschakeld worden, onafhankelijk van het tijdprogramma.
■ Externe componenten kunnen aangestuurd worden, bijv. elektrisch
voorverwarmingsregister. Deze componenten worden aan het ventilatietoestel aangesloten.
■ Alle bedienings- en indicatiefuncties staan aan de afstandsbediening ter beschikking, behalve de badkamerschakelaar.

Vitotronic 200, type WO1C
– Aparte behuizing voor de wandmontage of in de warmtepomp ingebouwd
– Regelingstoebehoren voor de
Vitotronic 200 kan gebruikt worden,
bijv. Vitotrol 300-B, Vitotrol 300-RF,
Vitoconnect 100 en Vitotrol app.

Aansluitset Vitocal
– Best.nr. ZK01 766
– Kabellengte 6 m (leveringsomvang)
Door de installateur te plaatsen tot
20 m verlengbaar, hiervoor kabel type
LiYY 3 x 0,14 GY gebruiken.

Badkamerschakelaar (door de installateur te plaatsen)
– In een ruimte waarin tijdelijk verhoogde
vochtigheid kan ontstaan, bijv. badkamer
– In een door de installateur te plaatsen
inbouwdoos

Aansluitkabel (door installateur):
– 3-aderig
– Min. doorsnede 1 mm2
– Maximumkabellengte 50 m

13.1 Trapschakelaar (toebehoren, best.nr. ZK02 593)
Opbouw en functies
Opbouw
■ Segmentweergave met achtergrondverlichting (met time-out)
Weergave van de ingestelde ventilatietrap
■ Weergave voor filterwissel
■ Weergave voor storingen en waarschuwingen
■ Weergave voor diagnosewaarden
■ Opbouw- en inbouwmontage

■ Keuze van de ventilatietrap
Instellen van de ventilatietrappen in het servicemenu
■ Automatisch openen en sluiten van de bypassklep, afhankelijk van
de temperaturen binnen en buiten het gebouw
■ Geïntegreerd diagnosesysteem: Indicatie voor filtervervanging en
indicatie van storingsmeldingen
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Functies
■ Constante debietregeling en balansregeling
■ Vorstbeschermingsfunctie met aansturing en regeling van een
elektrisch voorverwarmingsregister (toebehoren)
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13.2 Technische gegevens trapschakelaar
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13.3 Vitotronic 200, type WO1C
Verbinding met aansluitset Vitocal (toebehoren, best.nr. ZK01 766)
De bediening, instelling van de regelingsparameters en de diagnose
van het ventilatietoestel kan via de warmtepompregeling
Vitotronic 200, type WO1C gebeuren.

Hierna worden alleen de kenmerken en functies van de
Vitotronic 200, type WO1C beschreven, die in verband met
Vitovent 200-C staan. Voor een uitvoerige beschrijving van de warmtepompregeling zie planningsdocumentatie warmtepompen.

Opbouw en functies

Basismodules:
■ Netschakelaar
■ Optolink-interface
■ Bedrijfs- en storingsindicator
■ Zekeringen

13

Printplaten voor de aansluiting van externe componenten:
■ Aansluiting voor Vitovent (via aansluitset Vitocal, Modbus)
■ Aansluitingen voor werkingscomponenten 230 V~ zoals bijv. pompen, mengkleppen enz.
■ Aansluitingen voor meld- en veiligheidscomponenten
■ Aansluitingen voor temperatuursensoren en KM-BUS
Bedieningseenheid
■ Eenvoudige bediening:
– Grafisch display met weergave in volle tekst
– Grote letters en contrastrijke zwart/wit-weergave
– Van context afhankelijke helpteksten
■ Met schakelklok
■ Bedieningstoetsen:
– Navigatie
– Bevestiging
– Help
– Uitgebreid menu
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■ Instellingen voor ventilatie:
– Normale en gereduceerde kamertemperatuur bij werking met
hydraulisch naverwarmingsregister
– Werkingsprogramma ventilatie
– Tijdprogramma ventilatie
– Basisventilatie
– Intensieve ventilatie
– Vakantieprogramma
– Parameters, bijv. gewenste luchtafvoertemperatuur, debieten
voor ventilatietrappen
■ Indicaties voor ventilatie:
– Ventilatietrap
– Vorstbescherming
– Filtervervanging
– Werkingsgegevens
– Diagnosegegevens
– Aanwijs-, waarschuwings- en storingsmeldingen
■ Beschikbare talen:
– Duits
– Bulgaars
– Tsjechisch
– Deens
– Engels
– Spaans
– Ests
– Frans
– Kroatisch
– Italiaans
– Lets
– Litouws
– Hongaars
– Nederlands
– Pools
– Russisch
– Roemeens
– Sloveens
– Fins
– Zweeds
– Turks

5619 747 B/fl

Modulaire opbouw
De warmtepompregeling bestaat uit de basismodules, printplaten en
de bedieningseenheid.

VITOVENT

Regeling/bedieningseenheid Vitovent 200-C (vervolg)
Ventilatiefuncties
■ Constante debietregeling en balansregeling
■ Vorstbeschermingsfunctie met aansturing en regeling van een
elektrisch voorverwarmingsregister (toebehoren)
■ Keuze van de ventilatietrap via werkings- en tijdprogramma en
energie- en comfortfuncties
■ Automatisch openen en sluiten van de bypassklep, afhankelijk van
de temperaturen binnen en buiten het gebouw

■ Aansturing van bijkomende verwarmings-/koelcircuits, onafhankelijk van het ventilatietoestel
■ Geïntegreerd diagnosesysteem.
■ Externe functies: Omschakeling van de werkingsstatus (met uitbreiding EA1, toebehoren)

Schakelklok
Digitale schakelklok (in de bedieningseenheid geïntegreerd)
■ Dag- en weekprogramma
■ Automatische zomer-/wintertijdomschakeling
■ Standaardschakeltijden in het tijdprogramma ventilatie zijn af
fabriek ingesteld.
■ Tijdprogramma individueel instelbaar, max. 8 periodes per dag
Kortste schakelafstand: 10 min
Werkingsreserve: 14 dagen

Ventilatietrappen
Instelling van de ventilatietrappen
De ventilatietrappen worden via het werkingsprogramma (”Basiswerking”, ”ventilatie-automaat”), de energiespaarfuncties
(”vakantieprogramma”, ”gereduceerde werking”), de comfortfunctie (”intensieve werking”) of de werkingsstatus in het tijdprogramma (”gereduceerd”, ”normaal”, ”intensief”) opgegeven.
Ventilatietrappen
Ventilatietrap
(indicatie in de regeling)
1
2
3
4

Functie/werkingsprogramma
”Basiswerking”
”Vakantieprogramma”
”Gereduceerde werking”
”Ventilatie-automaat”
”Ventilatie-automaat”
”Ventilatie-automaat”
”Intensieve werking”

■ In alle gevallen is de bescherming tegen vorst actief.
■ De intensieve werking is in de tijd begrensd. De duur hiervoor is
instelbaar.

Werkingsstatus in het tijdpro- Luchtdebiet
gramma ventilatie
―
50
―
”Gereduceerd”
”Normaal”

Instelbaar

”Intensief”
―

Instelbaar

Instelbaar

■ Als de werkingsstatus ”normaal” in het tijdprogramma actief is,
wordt het luchtdebiet binnen de grenzen ”gereduceerd”
en ”intensief” afhankelijk van volgende factoren automatisch aangepast
– Luchtvochtigheid
– CO2-concentratie

Bypass
Het ventilatietoestel beschikt over een bypass waarmee de buitenlucht volledig voorbij de warmtewisselaar geleid kan worden, bijv.
voor de passieve koeling van de ruimtes in zomernachten. De
bypass wordt afhankelijk van de buitenlucht- en luchtafvoertemperatuur automatisch geactiveerd en geblokkeerd.
Temperatuurvoorwaarden voor bypass (fabrieksinstelling):

De bypass is niet actief als één van de volgende voorwaarden van
toepassing is:
■ De buitentemperatuur is lager dan de min. luchttoevoertemperatuur.
■ De buitentemperatuur is hoger dan de kamertemperatuur.
■ De kamertemperatuur is lager dan de ingestelde gewenste kamertemperatuur.
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De bypass is actief als alle volgende voorwaarden van toepassing
zijn:
■ De buitentemperatuur is hoger dan de min. luchttoevoertemperatuur.
■ De buitentemperatuur is lager dan de kamertemperatuur.
■ De kamertemperatuur is hoger dan de ingestelde gewenste
kamertemperatuur.

Vorstbeschermingsbewaking
De vorstbeschermingsfunctie wordt bij bevriezing van de warmtewisselaar automatisch geactiveerd;
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Regeling/bedieningseenheid Vitovent 200-C (vervolg)
Zonder elektrisch voorverwarmingsregister

Met elektrisch voorverwarmingsregister

3 verschillende vorstbeschermingsfuncties zijn voorhanden:
■ Uitschakelen van de luchttoevoerventilator
■ Reductie van het luchttoevoerdebiet en bijmenging via de bypassklep
■ Uitschakelen van het ventilatietoestel

2 verschillende vorstbeschermingsfuncties zijn voorhanden:
■ Ontdooien via bypass:
Bij een bevroren wamtewisselaar wordt de bypass geactiveerd en
de buitenlucht wordt met het elektrische voorverwarmingsregister
tot op de gewenste temperatuur verwarmd. Als het vermogen van
het elektrische voorverwarmingsregister niet meer volstaat, wordt
het luchttoevoerdebiet stapsgewijs gereduceerd.
■ Comfortfunctie ontdooien:
Het elektrische voorverwarmingsregister wordt aangepast aan de
behoefte ingeschakeld, zodat een min. luchttoevoertemperatuur
van 16,5 °C permanent gegarandeerd kan worden. Daardoor worden onbehaaglijke inblaastemperaturen vermeden, toch is de
energiebehoefte bij extreme weersomstandigheden iets hoger dan
bij het ontdooien via bypass. Als het vermogen van het elektrische
voorverwarmingsregister niet meer volstaat, wordt het luchttoevoerdebiet stapsgewijs gereduceerd.

13.4 Technische gegevens Vitotronic 200, type WO1C
Algemeen
Nominale spanning
230 V~
Nominale frequentie
50 Hz
Nominale stroom
6A
Beschermingsklasse
I
Toegelaten omgevingstemperatuur
– Werking
0 tot +40 °C
Gebruik in woon- en stookruimtes (normale omgevingsomstandigheden)
– Opslag en transport
–20 tot +65 °C
Instelbereik van de tapwa- 10 tot +70 °C
tertemperatuur
Instelbereik van de stook- en koellijnen
– Inclinatie
0 tot 3,5
– Niveau
–15 tot +40 K

Netaansluiting tapwatercirculatiepomp
Tapwatercirculatiepompen met eigen interne regeling moeten via
een aparte netaansluiting aangesloten worden. De netaansluiting via
de Vitotronic regeling of het Vitotronic toebehoren is niet toegelaten.

15

5

14

97

20

De belangrijkste regelingsfuncties voor de ventilatie staan ook aan
de afstandsbedieningen Vitotrol 300-B en Vitotrol 300 RF (toebehoren voor de warmtepomp) ter beschikking. De afstandsbediening
wordt aan de warmtepompregeling aangesloten. Overige functies en
technische gegevens van de Vitotrol 300-B: Zie planningsaanwijzingen warmtepompen.

,5

13.5 Afstandsbediening

Regeling/bedieningseenheid Vitovent 300-C/300-W
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De regeling van het ventilatietoestel bestaat uit elektronische modules en het bedieningsgedeelte. Het ventilatietoestel kan via het
bedieningsdeel, best.nr. Z014 598 volledig bediend worden. Via de
extra draadloze bedieningsschakelaar, best.nr. ZK01 374 of
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Regeling/bedieningseenheid Vitovent 300-C/300-W (vervolg)
ZK01 375 kan tijdelijk de intensieve ventilatie
ingeschakeld worden, onafhankelijk van het tijdprogramma.
■ Externe componenten kunnen aangestuurd worden, bijv. extern
elektrisch voorverwarmingsregister. Deze componenten worden
aan het ventilatietoestel aangesloten.
■ Alle bedienings- en indicatiefuncties staan aan het bedieningsgedeelte ter beschikking, niet aan de draadloze bedieningsschakelaar.
Bedieningseenheden
Bedieningsdeel, best.nr. Z014 598
Montage

Aansluiting

Montageplaats van het bedieningsdeel (aanbeveling):
– Op een centrale plaats op een binnenwand, ca. 1,5 m van
de bodem, bijv. in de woonkamer
– niet in de buurt van ramen en deuren
– Niet boven radiatoren
– Niet in de omgeving van warmtebronnen (rechtstreekse
zonnestraling, schouw, tv-toestel, enz.)

–
–
–
–

Aansluiting door de installateur
2-aderig, aders verwisselbaar
Min. doorsnede 0,5 mm2
Maximumkabellengte 50 m

Draadloze bedieningsschakelaar, best.nr. ZK01 374 of
ZK01 375
Draadloze bedieningsschakelaar:
– Opbouwmontage in een ruimte waarin tijdelijk verhoogde
vochtigheid kan ontstaan, bijv. badkamer
Radio-ontvanger:
– Opbouwmontage in de buurt van het ventilatietoestel: Lengte van de aansluitleiding 1,5 m
Montageaanwijzingen voor draadloze bedieningsschakelaar
en draadloze ontvanger:
– Montageplaats zo kiezen dat de draadloze signalen zo verticaal op wanden of andere inrichtingen terechtkomen.
– Montage op gemiddelde wandhoogte, min. 1 m onder het
plafond.
– Reikwijdte van het radiosignaal in acht nemen.
– Afstand met andere zenders (GSM, DECT, WLAN) min. 2 m
– Afstand tot hoeken van de ruimte min. 0,2 m
– Niet in muurnissen monteren.
Draadloze bedieningsschakelaar:
– Geen aansluitkabel en geen netvoeding vereist
Radio-ontvanger:
– Aansluiting aan het ventilatietoestel met aansluitkabel RJ 45

14.1 Bedieningsdeel (toebehoren, best.nr. Z014 598)
Opbouw en functies
Opbouw
Bedieningsdeel:
■ Met digitale schakelklok
■ LC-display met achtergrondverlichting
■ Volletekstondersteuning
■ Werkingsindicator voor de ventilatoren
■ Indicatie van tijd, datum en ingestelde ventilatietrap
■ Weergave voor filterwissel
■ Weergave voor storingsmeldingen
■ Indicatie voor meetwaarden
■ Instelknop voor het navigeren alsook voor het instellen en bevestigen
■ Aansluiting aan het ventilatietoestel via 2-adrige kabel (adres verwisselbaar)

Functies
■ Constante debietregeling en balansregeling
■ Bescherming tegen vorst met aansturing en/of regeling van de volgende componenten:
– Af fabriek ingebouwd elektrisch voorverwarmingsregister
– Extern elektrisch voorverwarmregister (toebehoren)
– Driewegomschakelklep voor aardwarmtewisselaar (door de
installateur te plaatsen).
■ Automatische keuze van de ventilatietrap via 3 verschillende tijdprogramma's of handmatige keuze
■ Automatisch openen en sluiten van de bypassklep, afhankelijk van
de temperaturen binnen en buiten het gebouw
■ Luchtdebietaanpassing afhankelijk van de CO2-concentratie en/of
de luchtvochtigheid (toebehoren vereist).
■ Geïntegreerd diagnosesysteem: Indicatie voor filtervervanging en
indicatie van storingsmeldingen
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Schakelklok
Digitale schakelklok
■ Dag- en weekprogramma
■ Automatische zomer-/wintertijdomschakeling
■ Uur, weekdag en standaardschakeltijden zijn in de fabriek ingesteld.
■ Schakeltijden (perioden) individueel programmeerbaar, max. 6
perioden per dag
Kortste schakelafstand: 1 min

VITOVENT

VIESMANN

81

14

Regeling/bedieningseenheid Vitovent 300-C/300-W (vervolg)
Bypass
Het ventilatietoestel beschikt over een bypasse waarmee de buitenlucht volledig voorbij de warmtewisselaar geleid kan worden, bijv.
voor de koeling in zomernachten.
Via het bedieningsdeel kunnen verschillende bypassfuncties ingesteld worden:
■ Automatisch bedrijf (toestand bij levering):
De bypass wordt afhankelijk van de buitenlucht- en luchtafvoertemperatuur automatisch geactiveerd en geblokkeerd.
■ Geopend:
De bypass is permanent actief. De warmterecuperatie is uitgeschakeld.
■ Gesloten:
De bypass is permanent geblokkeerd. De warmterecuperatie is
ingeschakeld.

Temperatuurvoorwaarden voor bypass
Als een van de volgende voorwaarden vervuld is, is de bypass
geblokkeerd (warmterecuperatie actief):
■ Buitenluchttemperatuur is hoger dan luchtafvoertemperatuur.
■ Luchtafvoertemperatuur onderschrijdt de gewenste luchtafvoertemperatuur met meer dan het ingestelde luchtafvoertemperatuurverschil.
■ Buitenluchttemperatuur is lager dan 10 °C.
Als alle volgende voorwaarden vervuld zijn, is de bypass actief
(geen warmterecuperatie):
■ Buitenluchttemperatuur is lager dan de luchtafvoertemperatuur.
■ De afvoerluchttemperatuur is groter dan de gewenste afvoerluchttemperatuur.
■ Buitenluchttemperatuur is hoger dan 10 °C.

Ventilatietrappen
Luchtdebiet in m3/h
Ventilatietrap

Vitovent 300-W, type
Vitovent 300-C, type
H32S B300/H32E B300
H32S B400/H32E B400
H32S B150
A
B
A
B
A
50
0 of 50
50
0 of 50
30

B
0 of 50

0

Basisventilatie

1

Gereduceerde ventilatie

100

50 tot 400

100

50 tot 400

75

30 tot 150

2

Normale ventilatie

150

50 tot 400

200

50 tot 400

100

30 tot 150

3

Intensieve ventilatie

225

50 tot 400

300

50 tot 400

125

30 tot 150

A Fabrieksinstelling
B Instelbereik

Tijdelijke wijziging van de ventilatietrap
■ Een tijdelijke wijziging naar ventilatietrap 0 tot 2 (

Het door de ventilatietrap opgegeven luchtdebiet wordt constant
gehouden. Als een CO2-/vochtsensor aan het ventilatietoestel aangesloten is, wordt het luchtdebiet bij stijgende luchtvochtigheid en/of
CO2-concentratie automatisch voor korte tijd verhoogd.

■ Een tijdelijke wijziging naar ventilatietrap 3 (

Instelling van de ventilatietrap via de tijdprogramma's
Elk tijdprogramma bevat een automatische reeks perioden (intervallen). Aan elke periode kan een ventilatietrap toegewezen worden.

,
en
)
eindigt automatisch als de volgende periode in het tijdprogramma
begint.
) eindigt na

30 minuten.
Handmatig bedrijf
Een in het ”handmatige bedrijf” ingestelde ventilatietrap blijft actief
tot een andere functie gekozen wordt.

De volgende tijdprogramma's met verschillend verloop staan ter
beschikking:
■ ”P1: Week”
De afloop van het tijdsprogramma is voor elke weekdag hetzelfde.
■ ”P2: We./W-end” (”P2: Week/weekend”)
Het verloop is voor maandag tot vrijdag anders dan voor zaterdag
en zondag.
■ ”P3: Dag”
Voor iedere weekdag kan een ander verloop ingesteld worden.

Bescherming tegen vorst
Om het bevriezen van het condenswater in de tegenstroomwarmtewisselaar te verhinderen, wordt de buitenlucht bij geringe buitentemperaturen via het in het ventilatietoestel ingebouwde elektrische
voorverwarmingsregister voorverwarmd.
Als het vermogen van het ingebouwde voorverwarmingsregister voor
het vermijden van ijsvorming aan de warmtewisselaar niet volstaat,
wordt bijkomend het luchttoevoerdebiet gereduceerd. Evt. schakelt
de ventilator uit.

Een bijkomend, in de buitenluchtleiding gemonteerd voorverwarmingsregister (toebehoren) garandeert ook bij temperaturen onder
ca. –10 °C het gewenste luchtdebiet.
Alternatief kan ook een aardwarmtewisselaar voor de voorverwarming van de buitenlucht ingezet worden. Bij lage temperaturen wordt
een driewegomschakelklep aangestuurd die de weg door de aardwarmtewisselaar vrijgeeft.

5619 747 B/fl
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14.2 Technische gegevens bedieningsdeel
Technische gegevens
Aansluiting aan het ventilatietoestel

– 2-aderige kabel
– Kabeldoorsnede 0,5 mm2
– Maximumkabellengte 50 m
Beschermingsklasse
III volgens EN 60730-1: Door opbouw/
inbouw garanderen.
Beschermingsgraad
IP 20 conform EN 60529-1: Door opbouw/inbouw garanderen.
Werkwijze
RS type 1B conform EN 60730-1
Toegestane omgevingstemperatuur
– Werking
2 tot +35 °C
– Opslag en transport
–20 tot +65 °C
14

3
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Regeling/bedieningseenheid Vitovent 300-F
15.1 Vitotronic 200, type WO1C
De bediening, instelling van de regelingsparameters en de diagnose
van het ventilatietoestel gebeurt via de warmtepompregeling
Vitotronic 200, type WO1C.

Hierna worden alleen de kenmerken en functies van de
Vitotronic 200, type WO1C beschreven, die in verband met
Vitovent 300-F staan. Voor een uitvoerige beschrijving van de warmtepompregeling zie planningsdocumentatie warmtepompen.

Opbouw en functies
Modulaire opbouw
De warmtepompregeling bestaat uit de basismodules, printplaten en
de bedieningseenheid.
Basismodules:
■ Netschakelaar
■ Optolink-interface
■ Bedrijfs- en storingsindicator
■ Zekeringen
Printplaten voor de aansluiting van externe componenten:
■ Aansluiting voor Vitovent (via aansluitset Vitocal, Modbus)
■ Aansluitingen voor werkingscomponenten 230 V~ zoals bijv. pompen, mengkleppen enz.
■ Aansluitingen voor meld- en veiligheidscomponenten
■ Aansluitingen voor temperatuursensoren en KM-BUS

■ Instellingen voor ventilatie:
– Normale en gereduceerde kamertemperatuur bij werking met
hydraulisch naverwarmingsregister
– Werkingsprogramma ventilatie
– Tijdprogramma ventilatie
– Basisventilatie
– Intensieve ventilatie
– Vakantieprogramma
– Parameters, bijv. gewenste luchtafvoertemperatuur, debieten
voor ventilatietrappen
■ Indicaties voor ventilatie:
– Ventilatietrap
– Vorstbescherming
– Filtervervanging
– Werkingsgegevens
– Diagnosegegevens
– Aanwijs-, waarschuwings- en storingsmeldingen
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Bedieningseenheid
■ Eenvoudige bediening:
– Grafisch display met weergave in volle tekst
– Grote letters en contrastrijke zwart/wit-weergave
– Van context afhankelijke helpteksten
■ Met schakelklok
■ Bedieningstoetsen:
– Navigatie
– Bevestiging
– Help
– Uitgebreid menu

VITOVENT
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Regeling/bedieningseenheid Vitovent 300-F (vervolg)
Ventilatiefuncties
■ Constante debietregeling en balansregeling
■ Vorstbeschermingsfunctie met aansturing en regeling van een
elektrisch voorverwarmingsregister (toebehoren)
■ Keuze van de ventilatietrap via werkings- en tijdprogramma en
energie- en comfortfuncties
■ Automatisch openen en sluiten van de bypassklep, afhankelijk van
de temperaturen binnen en buiten het gebouw
■ Aansturing van bijkomende verwarmings-/koelcircuits, onafhankelijk van het ventilatietoestel
■ Geïntegreerd diagnosesysteem.
■ Externe functies: Omschakeling van de werkingsstatus (met uitbreiding EA1, toebehoren)

Schakelklok
Digitale schakelklok (in de bedieningseenheid geïntegreerd)
■ Dag- en weekprogramma
■ Automatische zomer-/wintertijdomschakeling
■ Standaardschakeltijden in het tijdprogramma ventilatie zijn af
fabriek ingesteld.
■ Tijdprogramma individueel instelbaar, max. 8 periodes per dag
Kortste schakelafstand: 10 min
Werkingsreserve: 14 dagen

Ventilatietrappen
Instelling van de ventilatietrappen
De ventilatietrappen worden via het werkingsprogramma (”Basiswerking”, ”ventilatie-automaat”), de energiespaarfuncties
(”vakantieprogramma”, ”gereduceerde werking”), de comfortfunctie (”intensieve werking”) of de werkingsstatus in het tijdprogramma (”gereduceerd”, ”normaal”, ”intensief”) opgegeven.
Ventilatietrappen
Ventilatietrap
(indicatie in de regeling)

Functie/werkingsprogramma
”Basiswerking”
”Vakantieprogramma”
”Gereduceerde werking”
”Ventilatie-automaat”
”Ventilatie-automaat”

1
2
3

”Ventilatie-automaat”
”Intensieve werking”

4

■ In alle gevallen is de bescherming tegen vorst actief.
■ De intensieve werking is in de tijd begrensd. De duur hiervoor is
instelbaar.

Werkingsstatus in het tijdpro- Luchtdebiet
gramma ventilatie
―
85 m3/h
―
”Gereduceerd”
”Normaal”

Instelbaar

”Intensief”
―

Instelbaar

Instelbaar

■ Als de werkingsstatus ”normaal” in het tijdprogramma actief is,
wordt het luchtdebiet binnen de grenzen ”gereduceerd”
en ”intensief” afhankelijk van volgende factoren automatisch aangepast
– Luchtvochtigheid
– CO2-concentratie
– Luchtafvoertemperatuur bij kamerverwarming
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■ Beschikbare talen:
– Duits
– Bulgaars
– Tsjechisch
– Deens
– Engels
– Spaans
– Ests
– Frans
– Kroatisch
– Italiaans
– Lets
– Litouws
– Hongaars
– Nederlands
– Pools
– Russisch
– Roemeens
– Sloveens
– Fins
– Zweeds
– Turks
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Regeling/bedieningseenheid Vitovent 300-F (vervolg)
Bescherming tegen vorst
Het gebruik van het elektrisch voorverwarmingsregister wordt door
de regelaar van het ventilatietoestel gecontroleerd als de luchttemperatuur onder 2 °C daalt. Tot min. -15 °C wordt het vermogen van
het voorverwarmingsregister naar behoefte traploos verhoogd om
een evenwichtige, doorlopende werking van het ventilatietoestel te
garanderen (functie volgens criteria voor passiefhuizen). Als het vermogen van het voorverwarmingsregister voor een evenwichtige werking bij buitentemperaturen (< –15 °C) niet meer bereikt wordt, worden de ventilatietrappen trapsgewijs tot de uitschakelwerking teruggenomen. De ventilatiefunctie wordt bij temperatuurstijging zelfstandig opnieuw hersteld.

15

Ventilatieverwarmingscircuit
■ Aan de warmtepompregeling moet de buitentemperatuursensor
aangesloten worden (leveringsomvang van de warmtepomp, technische gegevens zie ”planningsdocumenten warmtepompen”).
■ Als het ventilatieverwarmingscircuit via de verwarmingswaterbuffer
van de verwarmingsinstallatie gevoed wordt, moet deze verwarmingswaterbuffer over een buffertemperatuursensor beschikken.
(aansluiting op warmtepompregeling).
■ Als het ventilatieverwarmingscircuit van de verwarmingswaterbuffer (25 l, toebehoren) in het ventilatietoestel ingebouwd wordt, is er
geen buffertemperatuursensor vereist.

15.2 Technische gegevens Vitotronic 200, type WO1C
Algemeen
Nominale spanning
230 V~
Nominale frequentie
50 Hz
Nominale stroom
6A
Beschermingsklasse
I
Toegelaten omgevingstemperatuur
– Werking
0 tot +40 °C
Gebruik in woon- en stookruimtes (normale omgevingsomstandigheden)
– Opslag en transport
–20 tot +65 °C
Instelbereik van de tapwa- 10 tot +70 °C
tertemperatuur
Instelbereik van de stook- en koellijnen
– Inclinatie
0 tot 3,5
– Niveau
–15 tot +40 K

Netaansluiting tapwatercirculatiepomp
Tapwatercirculatiepompen met eigen interne regeling moeten via
een aparte netaansluiting aangesloten worden. De netaansluiting via
de Vitotronic regeling of het Vitotronic toebehoren is niet toegelaten.

15
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De belangrijkste regelingsfuncties voor de ventilatie staan ook aan
de afstandsbedieningen Vitotrol 300-B en Vitotrol 300 RF (toebehoren voor de warmtepomp) ter beschikking. De afstandsbediening
wordt aan de warmtepompregeling aangesloten. Overige functies en
technische gegevens van de Vitotrol 300-B: Zie planningsaanwijzingen warmtepompen.

,5

15.3 Afstandsbediening
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Bijlage
16.1 Checklist voor de dimensionering/offerteopmaak
Op www.viessmann.de staat de ”checklist woningventilatiesysteem
voor de dimensionering/offerteopmaak” als download ter beschikking. Hiervoor na elkaar volgende links kiezen:
Ú ”Login”
Ú ”Start login”
Ú ”Documentatie”
Ú ”Checklists”
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Bijlage (vervolg)
16.2 Symbolen
Ventilatietoestel

Aftakking

Geluiddemper

Luchtdoorlaat

Buitenlucht
Toevoerlucht
Luchtafvoer
Uitlaatlucht
Bochtstuk

Luchtafvoeropening
Luchttoevoeropening

16

Reinigingsopening

16.3 Voorschriften en richtlijnen
Voor planning en uitvoering moeten de volgende normen en voorschriften gerespecteerd worden.
Voorschriften en richtlijnen:
■ TA Lärm
■ DIN 4701
■ EN 12831
■ DIN 4108, DIN 4108
■ DIN 1946–6
■ DIN 1946-10
■ VDI 6022
■ EnEV
■ VDI 2081

Elektrische voorschriften
■ EN 60335
■ DIN VDE 730
■ VDE 0100

16.4 Woordenlijst
Luchtafvoer
Door het ventilatiesysteem uit het vertrek afgezogen lucht
Luchtafvoeropening
Zie ”luchtafvoerventiel”.
Luchtafvoerklep
Opening waardoor de af te voeren lucht uit een kamer wordt afgezogen.
Buitenlucht
Alle van buiten aangezogen lucht
”Blower-door-test”
Procedure voor de dichtheidscontrole van gebouwen
Valse lucht
Ongecontroleerde, vrije ventilatie via bouwvoegen, bijv. aan ramen
en deuren
Vensterventilatie
Luchtverversing door het openen van ramen (ongecontroleerde ventilatie).
Filter
Luchtdoorlaatbare stof waarin zich luchtverontreinigingen uit luchtstromen afscheiden.
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Uitlaatlucht
De naar buiten afgevoerde lucht
Intensieve ventilatie
Volgens DIN 1946-6.
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De voor het behoud van de hygiëne en kamerluchtkwaliteit benodigde luchtverversing bij hoge kamerbezetting of bij hoge luchtbelasting (bijv. door tabakrook).
Ventilatiewarmtebehoefte
Door ventilatie verlaat warme lucht de woning en wordt koude lucht
van buiten in de woning geleid. De behoefte aan ventilatiewarmtebehoefte is de warmte die nodig is om de toegevoerde buitenlucht op
kamertemperatuur op te warmen.
Luchtverversing
Maat voor de luchtverversing in een gebouw. De luchtverversing
geeft aan hoe vaak de lucht in een gebouw volledig wordt ververst
per uur.
Maximale ventilatie
= ”intensieve ventilatie” volgens DIN 1946-6
Normale ventilatie
= ”nominale ventilatie” conform DIN 1946-6.
De ten behoeve van de hygiëne en de kamerluchtkwaliteit benodigde luchtverversing bij normale activiteit van de bewoners.
Partyventilatie
Zie ”maximumventilatie”.
Gereduceerde ventilatie
Volgens DIN 1946-6.
Zorgt ten behoeve van de hygiëne en de kwaliteit van de lucht binnenshuis voor de nodige luchtverversing bij geringe activiteit van de
bewoners of bij hun afwezigheid.
Warmterecuperatie
Maatregel voor het gebruik van de warmte uit de afvoerlucht.
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Bijlage (vervolg)
De wegstromende warmte in de afvoerlucht wordt teruggewonnen
en naar de toevoerlucht toegevoerd.

Luchttoevoeropening
Opening waardoor de toegevoerde lucht een vertrek binnenkomt.

Toevoerlucht
Alle in het vertrek stromende lucht
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Afzuigkap......................................................................................... 66
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DIN 1946-6.....................................................................68, 70, 71, 76
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Droge sifon.......................................................................................67
Droogsifon........................................................................................41
Drukverlies....................................................................................... 75
– Berekenen.....................................................................................75
– Buitenluchtfilterkast.......................................................................45
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E
Elektr. Opgenomen vermogen....................................... 14, 19, 25, 34
Elektrische aansluiting
– Vitovent 200-C........................................................................ 45, 49
– Vitovent 300-C........................................................................ 53, 56
– Vitovent 300-F.........................................................................57, 59
– Vitovent 300-W....................................................................... 49, 52
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EnEV.................................................................................................. 5
Enthalpiewarmtewisselaar........................... 12, 14, 18, 19, 32, 34, 66
Exfiltratie.......................................................................................... 73
Extern drukverlies.......................................................... 19, 25, 34, 75
F
Fijnfilterset........................................................................................44
Filter......................................................................... 17, 18, 23, 24, 87
Filterklasse..................................................................... 14, 19, 25, 34
Filtervervanging..................................................49, 52, 56, 60, 78, 83
Functie-overzicht volgens ErP......................................................... 10
Functies Bedieningsdeel.................................................................. 81
Funties warmtepompregeling.....................................................79, 84
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Badkamerschakelaar....................................................................... 77
Basiswerking.............................................................................. 79, 84
Bedieningsdeel...............................................................18, 24, 49, 53
– Functies........................................................................................ 81
– Opbouw.........................................................................................81
Bedieningseenheid...........................................................................45
– Vitovent 200-C.............................................................................. 77
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– Vitovent 300-F...............................................................................83
Bedieningsgedeelte....................................................................52, 56
Behuizing............................................................................. 19, 25, 34
Bescherming tegen vorst........................................................... 79, 84
beschermmaatregelen..................................................................... 49
Besturingstypes volgens ErP........................................................... 10
Besturing volgens plaatselijke behoefte...........................................10
Bijschakelingen.......................................................................... 79, 84
blower-door-test............................................................................... 64
Blower-door-test.........................................................................65, 87
Brandbeveiliging...............................................................................64
Buffertemperatuursensor........................................................... 62, 63
Buitenlucht..................................................................... 15, 21, 36, 87
Buitenluchtdebiet berekenen............................................................73
Buitenluchtdebieten vastleggen....................................................... 71
Buitenluchtdebiet gebruikseenheid.................................................. 76
Buitenluchtdebiet volgens DIN 1946-6.............................................68
Buitenlucht- en luchtafvoerfilter........................................................44
Buitenluchtfilter...................................................12, 18, 19, 24, 25, 32
Buitenluchtfilterkast.......................................................................... 44
Buitenwanddoorvoer............................................................ 17, 23, 30
Bypass............................................................................................. 82

C
Centrale behoeftebesturing..............................................................10
Checklist voor de dimensionering/offerteopmaak............................ 86
CO2-/vochtsensor............................................................................ 40
Condenswaterafloop........................................................................ 57
Condenswaterafvoer.......................................... 28, 45, 49, 53, 66, 67
– Aardwarmtewisselaar....................................................................70
– Enthalpiewarmtewisselaar............................................................ 66
– Via sifon met stankafsluiter........................................................... 67
– Via waterslot................................................................................. 67
Condenswaterafvoeraansluiting.....................................12, 15, 21, 28
Condenswaterafvoerhoek................................................................ 36
Condenswaterkap............................................................................ 24
Contactgeluid............................................................... 6, 7, 47, 52, 56
CV-pomp.................................................................................... 62, 63
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